






Ez a Nemes Korán (al-Mushaf) és tartalmának fordítása ajándék, a Két 
Szent Mecset Őrzőjétől, eAbdulláh ibn cAbdi-l-Azíz Ál Sucüd Királytól 

Ingyenes terjesztésre. 

A Fahd Király nevét viselő, 

a Kegyes Korán nyomtatására alapított, Komplexum 
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A Könyörületes és Irgalmas Allah nevében 

Bevezetés 

írta: 
Őexcellenciája, Sayh Sálih bin cAbdu-l-cAziz bin 
Muhammad Ál al-Sayh, az Iszlám Ügyek, a Waqf- 
ok, a Dacwa és a Vallási Irányítás Minisztere 
A Komplexum Általános Felügyelője. 

Hála legyen Allah-nak, a Világok Urának, Aki mondta az 0 

Nemes Könyvében: 

(Bizony fény jött el Allah-tól hozzátok és nyilvánvaló, világos 

Könyv.) 

Áldás és béke a Küldöttek és a Próféták Legnemesebbikére, a 

Prófétánkra Muhammadra, Aki mondta: 

(A legjobb közöttetek az, aki tanulja a Koránt és tanítja is azt.) 

Eleget téve és végre hajtva a Két Szent Hely Őrzőjének, 

cAbdulláh bin cAbdu-l-cAzTz Ál Sucüd Király - Allah őrizze meg Őt - 

iránymutatásainak, amelyek Allah Könyvének ápolását irányozzák 

elő, továbbá terjesztésének megkönnyítését és a muzulmánok közötti 

szétosztását a Föld minden szegletében, annak magyarázatát és 

tartalmának és értelmének a fordítását a világ különböző nyelveire. 

Az Iszlám Ügyek, a Waqf-ok (vallási alapítvány), a Dawa 

(felszólítás) és a Vallási Irányítás Minisztériuma, a Szaúd-Arábiai 

Királyságban, őszintén hisz a Kegyes Korán értelmi fordításának 

szükségességében, a világ összes fontos nyelvére, ilyen módon 

megkönnyíthető annak megértése, az arabul nem beszélő 

muzulmánok számára. Továbbá engedelmeskedve a Próféta -Allah 
áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget - szavaiban megjelenő 

világos utasításnak: "Adjatok tovább Tőlem, továbbítsatok, mégha 

csak egyetlen egy Verset is!" 

Szolgálatképpen a magyar nyelven beszélő Testvéreinknek, a 

Medinai (al-Madínah al-Munawwarah) székhelyű, a Kegyes Korán 
nyomtatására alapított, Fahd Király nevét viselő Komplexum 



(Mugammau al-Maliki Fahd li-tibácati-l-Mushafi as-SarTf) örömmel 

mutatja be és nyújtja át a kedves olvasónak, ezt a magyar nyelvű 
fordítást, amelyet Dr. Okváth Csaba (Ahmad cAbdu-r-Rahmán) 

készített. A fordítást szakmai, tartalmi és nyelvi szempontokból 

ellenőrizte és megvitatta, a Komplexum részéről, a Korán 

tudományaira specializálódott, tudományos bizottság, a Komplexum 

Akadémiai Ügyek Főosztályának felügyelete alatt. A fordítás 

ellenőrzése és átnézése, a fordítóval történt szakmai megvitatás 

alapján ment végbe. 

Ezúton mondunk köszönetét az Al-Waqf al-Islaml Intézménynek, 

amely felügyelte jelen fordítás elkészültét és a Komplexumnak 

adományozta annak nyomtatási jogát. 

És hálát adunk a Magasztos Allah-nak azért, hogy erőt adott és 
irányított bennünket abban, hogy ezt a hatalmas munkát 

elvégezhessük, amellyel kapcsolatban azt kérjük, hogy ez kizárólag 

az Ő Fenséges Orcájának elégedettségét keresse és legyen általa az 

emberek hasznára. 

Mi tisztában vagyunk azzal, hogy a Kegyes Korán értelmének és 

tartalmának fordítása -bármilyen pontos legyen is az - kétségtelenül 

nem fogja elérni azt, hogy teljes egészében hordozza mindazon 

magasztos jelentéseket és tartalmakat, amelyeket a Kegyes Korán 

eredeti arab, utánozhatatlan formája hordoz. Azon tartalom, amit a 

fordítás bemutat, azt tükrözi, amihez a fordítót, tudása a Kegyes 

Korán megértésével kapcsolatban, hozzásegítette őt. Ez tartalmazhat 

hibákat és hiányosságokat, ahogyan általában minden emberi munka 
is tartalmazhat hibákat és hiányosságokat. 

Ezúton is kérünk minden olvasót, aki olvassa ezt a fordítást, hogy 

jutassa el a Prófétai Városban székelő, a Kegyes Korán nyomtatására 

alapított, Fahd Király nevét viselő Komplexumnak (Mugammcfu al- 

Maliki Fahd li-tibácati-l-Mnshafi-s-Sanf), az esetleges hibákat, 

hiányosságokat, amelyeket ezen fordítás olvasása közben talál, hogy 

azokat mérlegelve, a későbbi kiadásokban kijavíthassuk - ha a 

Magasztos Allah is úgy akarja. 

Allah az. Aki mindenhez erőt adhat, Ő vezérelhet az Egyenes 

Útra. Ó, Urunk, Allah! Fogadd el ezt tőlünk! Hiszen Te vagy a Halló 

és a Tudó. 
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Bevezetés 

Néhány hasznos tudnivaló a jelen mű megértéséhez 

Ez a munka, amely most magyar fordításban jelenik meg - hála 

legyen Allah-nak - a 'Kegyes Korán tartalmi és értelmi fordítása’. 

Ennek az arab szakkifejezése: pjj-öl óljJü! <jL^> ^y (targamatu 

mdání-l-Qur'áni-l-Karim), hiszen a Kegyes Korán maga, az eredeti 

arab szövege, nem fordítható le teljes hűséggel és megfeleléssel 

egyetlen más nyelvre sem. Ez hozzátartozik a Korán 

utánozhatatlanságához. Ám, mindenekelőtt az, hogy a Korán nem 

más, mint a Magasztos Allah Szava, ezért utánozhatatlan, teremtett 

ember hozzá hasonlót nem képes alkotni, így fordítása is, csak 

szegényes próbálkozás lehet a magasztos tartalom és az isteni 

útmutatások közvetítésére. 

A muzulmán tudósok, már a legkorábbi időktől kezdve, igen 

nagy súlyt fektettek arra, hogy a Kegyes Korán szövege és tartalmi 

utalásai, parancsai, előírásai, utasításai, tiltásai, a lehető 

legpontosabban érthetők és értelmezhetők legyenek, kizárva a 

félreértés, illetve a félremagyarázás lehetőségét. 

Hiszen, közismert tény, hogy a Korán a muzulmán jogalkotás 

elsődleges forrása. Ezért a korai muzulmán tudományosság már az 

első évszázadokban, minden tudományt a Korán magyarázatának és 

értelmezésének rendelt alá, kezdve a legfontosabbal: a 

nyelvtudománnyal. Jól tudjuk, hogy a Korán - Allah Szava. Sok 

olyan szó, kifejezés, fordulat van a Nemes Koránban, amely bizony 

értelmezésre, magyarázatra szorul. Ám mindezen magyarázó 

tevékenységet nem öntörvényűén művelték, hanem a Próféta (Allah 

áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) Hagyományait véve 

alapul, azokban keresve útmutatást, hiszen jól tudjuk, hogy a Prófétai 

Hagyományok is az Isteni Bölcsesség részei. 



Jelen fordításomban én a következő utat igyekeztem követni: 

A fordítás tökéletesítése és a szöveg könnyebb megértése 

érdekében, ha lehetett, első helyen a Korán párhuzamos 

helyeire tettem utalást. Azokra a Versekre, ahol hasonló 

tartalommal, kisebb-nagyobb eltéréssel ugyanaz a téma 
említettik. 

- A második támaszon a Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki 

örök üdvösséget) hagyományai voltak (al-aháditu-l- 

nabawiyyatu-s-sarifá). A Prófétai hagyományok magyarázzák 

a Koránt, számos esetben kiegészítik útmutatásait. Számtalan 

esetben a Prófétai Hagyományban találjuk meg a megfejtést 

bizonyos Korán Versek megértéséhez, ezek által köthetők 

személyekhez, eseményekhez, konkrét történésekhez a Korán 
utalásai. 

- A harmadik támaszon a Társak szavai, illetve a Kegyes 

Elődök mondásai voltak. 

A fordításomban igyekeztem teljes egészében a Kegyes Elődök 

módszerét (madhabu-s-Salafi-s-Sálih) követni - ez legfőképpen igaz 

abban az esetben, ha a Magasztos Allah Attribútumairól {Sijatu- 

Lláhi taálá), Jelzőiről és Szép Neveiről volt szól. 

A hitelesség érdekében a legkiválóbb muzulmán tudósok munkáit 
vettem alapul: 

A Hagyomány területén a következő munkák voltak a 
segítségemre: 

- Imám al-Buhárl SahTh-ja 

- Imám Muslim Sahlh-ja 

- Imám Ahmad Musnad-ja 

- A Sunan-ok közül pedig: At-TirmidT-é, an-Nasá'I-é. 

Ám, legfontosabb és legtöbbet használt segítségem az Iszlám 

Világ egyik legkiválóbb Kommentárja volt, nevezetesen: 

- Ibn Katlr monumentális Korán-magyarázata ( 8.köt., 1. kiadás 

A.H. 1418/1997, Dár Tayba, ar-Riyádh, Szaúd-Arábiai 

Királyság). 

A munkám e műben: A fordítás során igyekeztem a lehető 

legnagyobb mértékben szem előtt tartani a szöveghűséget. Továbbá 

arra törekedtem, hogy Allah Szavait, ha lehetséges volt, szóról-szóra 

fordítsam le, ebből következik, hogy magamtól semmit nem tettem 

hozzá, illetve nem vettem el az Isteni Kinyilatkoztatás Szövegéből. 



Ha a körülmények arra kényszerítettek - fakad ez a két nyelv, 

szerkezeti különbözőségéből - hogy valamit beszúrjak, azt mindig 

zárójelben tettem meg, ám ez a szöveg teljesebb és tökéletesebb 

megértése érdekében történt. Kerek zárójelben (dőlt betűkkel) 

minden esetben arab szavakat adtam meg, latin betűs átírásban. 

Kerek zárójelben (ám álló betűkkel) valamit magyaráztam, 

hozzátettem, amire a magyar nyelv esetleg nem volt képes - hiszen a 

mi nyelvünkben hiányzik a kettesszámú főnév, vagy ige, vagy a 

nőnemre utaló igealak. Ám ekkor is a legtöbb esetben odaírtam a ’A 

Fordító' kifejezést, jelezve, hogy ez tőlem származik. Hasonlóképpen 

jártam el a Prófétai Hagyományok esetében is. 

Kérem a Magasztos Allah-ot, a Tudót és a Gondoskodót, hogy 

tegye ezt a munkát az Ő elégedettségét kéresőve, tegye továbbá 

hasznossá az emberek számára és írja ezt a jótetteink sorába! 

Hála legyen Allah-nak, a Világok Urának. 

Dr. Okváth Csaba (Ahmad ' Abdu-r-Rahmán) 

Al-Madínah Al-Munawwarah 

1428/2007 

A Fordító 



Az arab szavak átírási útmutatója 

Bizonyos arab betűk esetén, kénytelenek vagyunk speciális jeleket 

használni, annak érdekében, hogy a különböző mássalhangzókat meg 

tudjuk különböztetni. 

Ezen jeleket, és minden egyes betűt, az átírt szövegben egy-egy 

önálló és teljes értékű hangnak kell kiejteni. Csak azokat adom 

meg, amelyek magyarázatra szorulnak. Nem jelölöm azokat a 

hangokat, amelyeket a magyarhoz hasonlóan ejtünk és írunk át, 
például: b, t, m, n stb. 

Magánhangzók: 

Á, a (T ): a hosszú magyar 'á' hangnak felel meg. 

T, T (J*-): a hosszú magyar T hangnak felel meg. 

Ü, ü G-): a hosszú magyar ’ú' hangnak felel meg. 

A, a ( 1): nem teljesen felel meg a magyar 'a' hangnak, inkább egy 

félhosszú, gyorsan és röviden ejtett 'á' hang. 

I, i (- ): megfelel a magyar ’i’ hangnak. 

U, u (1): megfelel a magyar ’u' hangnak. 

Mássalhangzók: 

' (hamza ( í )): laringális explozíva, hangmegszakítással ejtendő. A 
jel helyén egy pillanatra meg kell állni. 

T, t ( ): zöngétlen interdentális spiráns, mint az angol zöngétlen ’th' 

a thing vagy a three szavakban. 

G, g ( C): zöngés alveoláris affrikáta, mint a magyar 'dzs'. 

H, h ( £): zöngétlen gutturális spiráns, mélyen a torokban képzett ’h' 

hang, nincs magyar megfelelője. 

H, h ( c ): zöngétlen veláris spiráns, a lágy szájpadláson képzett 
'kaparós h' hang 

D, d (■>): zöngés interdentális spiráns, mint az angol ’th' a there, that 

szavakban. 

S, s (o-): mint a magyar 'sz'. 

S, s (ur'): mint a magyar ’s’. 



S, s (^): zöngétlen alveopalatális dorzális spiráns, emfatikus 'sz', 

nyomatékkai ejtett. Nincs magyar megfelelője. 

D, d (o^): zöngés alveoláris dorzális spiráns, a felső szájpadláson, a 

nyelvheggyel az őrlőfogak között képzett, emfatikus 'd'. Nincs 

magyar megfelelője. 

T, t (i?): zöngétlen palatális dorzális spiráns, emfatikus ’f. Nincs 

magyar megfelelője. 

Z, z (ü): zöngés alveopalatális dorzális spiráns, emfatikus 'z'. Nincs 

magyar megfelelője. 

‘ (X): (a sor fölé megemelt kis 'c') mássalhangzó értékű1 glottisz 
zár, speciálisan arab torokhang, a gégefő előrenyomásával és a 

hangrés összeszűkítésével képezzük. Nincs magyar megfelelője. 

G, g (jj: zöngés uvuláris spiráns, hasonlít a francia grasseyer-ben 

található hanghoz. 

Q, q (<i): zöngétlen veláris explozíva, mélyen a torokban képzett ’k’ 

hang. 

W, w (j): bilabiális félhangzó, mint az angol V. 

Y, y (ti): palatális félhangzó, mint a magyar ’j1 hang. 

1 Mivel mássalhangzó, ezért a fordításban előtte a magyar határozott 

névelő, minden esetben ’a\ Például: a ibáda. 
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A Megnyitó/l./ 

Al-Fátihatu1 c. szúra. 
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Mekkái2. 

Verseinek száma: 7. 

Al-Muddattiru c. szúra után nyilatkoztatott ki. 

I.3 A Könyörületes és Irgalmas 
Allah4 nevében. 

2. Hála legyen Allah-nak5 (al- 

1 A szára címe (al-Fátihatu) a helyzetének köszönheti ezt a nevét, mivel ez nyitja 

meg a Kegyes Koránt és az imában is kiemelkedő helyet foglal el. Több neve is 

ismeretes: al-hamdu (a hála), as-saldtu (az ima), as-sifa (a gyógyulás) stb. A 

neveinek a sokasága kiválóságára, kiemelkedő jelentőségére utal. 

2 A Kegyes Korán szúráinak elején a „Mekkái” illetve a „Medinai” szavak 

szerepelnek. Ezek arra utalnak, a kinyilatkoztatás időben mikor történt. A „Mekkái” 

jelző a korábbi kinyilatkoztatásokra utal, míg a „Medinai” a későbbiekre, hiszen 

ezek a Próféta -Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget- Medinába történő 

Hígra-ja után nyilatkoztattak ki. 

3 A Megnyitó c. szúra kiválóságához: 

Abü SaTd al-Mucalla hagyományozta: Miközben a mecsetben imádkoztam, Allah 

Küldötte (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) hívott engem, ám én 

nem válaszoltam neki. Később mondtam: „Ó Allah Küldötte! Imádkoztam.” Ő így 

szólt: Allah nem mondta-e: Teleljetek Allah-nak és a Küldöttnek, ha szólít 

benneteket (8:24)’ Majd azt mondta nekem: „Meg fogok tanítani neked egy szárát, 

amely a leghatalmasabb szúra a Koránban, még mielőtt kimész a mecsetből.” Majd 

megfogta a kezem, és mikor már el akarta hagyni a mecsetet mondtam neki: „Nem 

azt mondtad-e nekem ‘Meg fogok tanítani neked egy szárát, amely a 

leghatalmasabb szúra a Koránban’?” Ő mondta: „Hála legyen Allah-nak, a Világok 

Urának”. Ezek a versek (alkotják, a Fordítótól) as-sabcu-l-matdm-1 (a hét gyakran 

recitáltat), és a Hatalmas Korán, amely nekem adatott.” Ld. Al-BuhárT Sahih-ja. 

Tafsir, N.4474 (Al-BuhárI SahTh-jámk a számozásakor a Dr. Mustafa Albugha 

számozását vettem alapul. 5. kiadás. 1993/1414. Al-Yamama li-l-Tibaca wa-l-Nasr, 

Damaszkusz 

4 A fordításban végig megtartottam az Allah (Allahu) szót, mivel ennek a szónak 

nincs magyar megfelelője. Ennek a szónak az arab nyelvben nincs nőneme, nincs 

kettes száma, sem pedig többes száma. Sok nyelvész szerint még etimológiai 

származtatása sem létezik, hiszen nem lehet igéből levezetni. Ez a szó egyedül az 

Örök, az Egyedüli Teremtőt jelölheti. Ha az arab eredetiben az ilah, avagy a 

határozott al-ildhu vagy a többes számú dlihatun szerepel, akkor „isten” vagy 

„istenség” szóval fordítottam. 

5 Az Allah szót a fordításomban mindig egy és oszthatatlan egészként kezeltem, így a 

magyar ragokat soha nem közvetlenül kapcsoltam Hozzá, hanem mindig kötőjelet 

tettem. 
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hamdu li-Llahi)1, a Világok 

Urának2. 

3. A Könyörületesnek, az 
Irgalmasnak. 

4. A Feltámadás Napja Urának. 

5. (Egyedül)3 Téged szolgálunk és 
(kizárólag) Hozzád fordulunk 

segítségért. 

6. Vezérelj bennünket az Egyenes 
Útra! 

7. Azok útjára, akikkel szemben Te 

könyörületet gyakoroltál, nem 

azokéra, akiket haragvásod sújt4, 

sem pedig a tévelygőkére!5 

1 A kerek zárójelben lévő részek, dőlt betűs szedéssel, idézetek a Korán arab 

szövegéből, mivel ezek fontos vallási kifejezések, így minden muzulmán számára 

ajánlatos ezek ismerete arab nyelven. 

A ‘Világok Ura’ kifejezés jelentéséhez: Allah minden teremtett világ ura, így: a) az 

emberek világának az Ura, b) az Angyalok világának az Ura, c) a dzsinnek 

világának az Ura, stb. Tehát minden teremtett, ésszel, értelemmel és lélekkel bíró 

teremtmény világának az Ura. A világok többes számát ilyen értelemben kell 

felfognunk. 

A kerek zárójelben lévő magyar szöveg, nem része a Koránnak, ezeket én csupán a 

könnyebb és pontosabb érthetőség kedvéért írtam oda. Az arab szöveg ilyen 

kiigazításokra sohasem szorul. 

4 A Próféta hagyománya alapján: az ‘akiket a haragvásod sújt’ részt a zsidókra 

értelmezik, míg a ‘sem pedig a tévelygőkére’ részt a keresztényekre vonatkoztatják. 

Ld. Pl: At-TirmidI hagyományát: cAddi bin Hátim-tól maradt fenn: A Próféta 

(Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) mondta: A zsidók azok, akiket a 

haragvás sújt, a keresztények pedig a tévelygők. A Magyarázat Könyve. N. 2954 

Abü Hurayra hagyományozta, miszerint Allah Küldötte (Allah áldja meg és adjon 

Neki örök üdvösséget) mondta: (Ha azt mondja az imám (az ima vezetője): ‘nem 

azokéra, akiket haragvásod sújt, sem pedig a tévelygőkére!’ akkor mondjátok 

‘amim’ (ámen, úgy legyen). Akinek a szava egybeesik az Angyalok szavával, 

annak megbocsáttatik minden korábbi bűne.) Al-BuharI Sahíh-ja N. 4475 
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A Tehén 12.1 

Al-Baqara1 2 3 c. szúra. 

Medinai. 

Verseinek száma: 286. 

Ez az első szúra, amely Medinában nyilatkoztatott ki, közvetlenül az al- 

Mutaffifína c. szúra után, amely az utolsó szúra, ami Mekkában 

nyilatkoztatott ki a Hígra előtt. 

A 281. vers Miná-ban nyilatkoztatott ki a Búcsú Zarándoklat idején. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 

nevében 

1. Alif-lam-mírn . 

2. Ez az a Könyv4, amelyben nincs 

kétely; útmutatás ez az istenfélők5 

számára. 

3. Akik hisznek a láthatatlanban6 és, 

1 A szúra a 67-71. versekben elmondott történet alapján kapja a nevét. A Kegyes 

Korán többi fejezeteinek esetében is ez a helyzet, a süra egyes versei, vagy 

történetei szolgáltatják a címet. Ez alól csupán az 1. szúra a kivétel, ami a helyzete 

alapján kapja a nevét. 

2 Minden egyes szúra a Kegyes Koránban ezzel a magasztos mondattal kezdődik. Az 

első szárában ez része is, így az első Versként számozzuk. Ez alól csupán a 9. Szúra 

kivétel, ennek az elején nem olvasható a ‘Basmaltf azaz a ‘Bi-smi-Llahi-r- 

Rahman i-r-Rah ím i ’. 
3 Némely szúra elején betűket találunk az arab eredetiben. Ezeket „Rejtélyes Betűkének 

szokás nevezni. Ezen betűk a Korán Csodái közé tartoznak. Ezek jelentését egyedül a 

Magasztos Allah ismeri. A fordításomban megtartottam az arab betűk neveit, csupán 

latin betűkkel írtam át azokat. A magyarázatukat a kommentárokban olvashatjuk. 

4 A Korán kiválóságához: Abü Müsá al-AscarI hagyományozta a Prófétától (Allah áldja 

meg és adjon Neki örök üdvösséget), aki mondta: 4 Annak a hívőnek a példázata, aki 

recitálja a Koránt és aszerint is cselekszik az olyan, mint a citrom, az íze kellemes és 

kiváló az illata. És annak a hívőnek a példázata, aki nem recitálja a Koránt és nem 

aszerint cselekszik az olyan, mint a datolya, az íze jó, ám nincs illata. Annak a 

képmutatónak a példázata, aki recitálja a Koránt olyan, mint a kerti bazsalikom, 

kellemes az illata, ám keserű az íze. És annak a képmutatónak a példázata, aki nem 

recitálja a Koránt olyan, mint a sártöké (al-hanzalatu, kolocint, citrullus colocynthis), 

keserű az íze és kesernyés a szaga.’ Al-BuhárT Sahih-jaN. 4772 

5 Al-muttaqüna, azon kegyes istenfélő muzulmánok elnevezése, akik mindenben Allah 

parancsát követik. Kerülnek minden tilalmasat, ám végrehajtanak minden jótettet. 

6 Az arab eredetiben szereplő ‘bi-l-gaybf szó, amit ‘a láthatatlanban’ fordítással 

adtam vissza, jelentheti még a következőket is: elrejtezett, szemmel nem felfogható, 
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akik elvégzik az imát1 és abból, 

amivel gondoskodtunk róluk - 
adakoznak. 

4. És azok, akik hisznek2 abban, ami3 
lebocsáttatott neked (Muhammad- 
Allah áldja meg és adjon Neki 
örök üdvösséget) és abban, ami 

előtted kinyilatkoztatott4, és a 

Túlvilággal kapcsolatban szilárd a 
meggyőződésük. 

5. Ők az Uruktól származó Vezetést 
követik. Ők azok, akik 

boldogulnak. 

6. És bizony azok számára, akik 
hitetlenkednek mindegy, hogy 
intetted-e (ó, Muhammad -Allah 

áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget-) őket, vagy nem 
intetted őket, ők nem hisznek. 

7. Allah borítót helyezett a szíveikre 
és a hallásukra és a szemükre5. És 
nekik hatalmas büntetés jár. 

0 

02 old! 

távol lévő. Ám maga a szó vallási értelemben sokkal összetettebb és fontosabb. A 

‘láthatatlan Tudója’ maga Allah- magasztaltassék. Ő az. Akinek a tudása mindent 

és mindenkit átfog, a teremtés kezdetétől a Végső Napig. A jelentéséhez tartozik: 

hit Allah-ban, az Ő angyalaiban, a Küldötteiben, a Feltámadás Napjában, az isteni 

elrendelésben (al-qadaru), a múlt, a jelen és az eljövendő dolgaiban. 

1 Az ima (as-salátu) elvégzése, amit arabul iqámatu-s-saláti-nak nevezünk. 

Jelentése: Minden vallási értelemben felnőtt korú muzulmánnak, férfinak, nőnek, 

naponta ötször kell ezt bemutatnia az előírt időkben. A férfiaknak a mecsetben, a 

nőknek az otthonukban ajánlott. 

Ibn LUmar mondta: Allah Küldötte (Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) mondta: ‘Az Iszlám öt dologra épül: Tanúságtétel arról, hogy 7a ildha 

illd-Lláhu wa anna Muhammadan rasülu-LláhV. (Nincs más isten csak Allah és 

Muhammad Allah Küldötte), az ima elvégzése, a zakát megadása, zarándoklat és 

Ramadán (havának, A Fordító) böjtölése.’ Al-BuhárT SahJh-ja N. 8 

A Korán, al-Qur’ánu, és a Prófétai Hagyomány, ami isteni eredetű Bölcsesség. 

4 A Tóra, at-Tawrdtu és az Evangélium, al-Ingllu. 

5 így nem képesek Allah útmutatását felfogni. 
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8. Vannak az emberek között 

néhányak, akik azt mondják: 

„Hiszünk Allah-ban és a Végső 

Napban.” Ám ők mégsem hisznek1. 

9. (Úgy gondolják, hogy) Allah-ot 

fogják így rászedni és azokat, akik 

hisznek. Ám csupán magukat 

csapják be. Mindeközben erről 
nem is tudnak. 

10. Szíveikben betegség2 lakozik. És 

Allah még növeli is betegségüket. 

Fájdalmas büntetés jár nekik azért, 

amit hazudoztak. 

11. Ha az mondatik nekik: „Ne 

terjesszetek romlást3 a földön!” 

Azt felelik: „Mi csak a békés 
jobbítok vagyunk.” 

12. Hát nem inkább ők azok, akik a 

romlást terjesztik? Ám nem veszik 
azt észre. 

0 ^ 

13. És, ha az mondatik nekik; 

„Higgyetek, ahogyan a többi 

ember4 hisz!” Azt mondják: 
„Talán úgy higgyünk, ahogyan az 

1 Ez a képmutatás. Jót mutat, hirdet nyilvánosan, ám magában rosszat rejt el. A 

képmutatás lehet meggyőződésbeli (ftiqadí), aki ezt követi el az örökkön a Tűzben 

fog majdan tartózkodni. És lehet cselekedetbeli (camalT), ez is a legnagyobb bűnök 

közül való. Ibn Gurayg mondta: ‘A képmutató szava ellentmond a tettének, tikos 

dolgai a nyilvános dolgainak.’ A képmutatók leírása főként a Medinai eredetű 

kinyilatkoztatásokban olvashatók, hiszen Mekkában nem volt képmutatás. Ld. Ibn 

KatTr Kommentárját! 

2 A kétely és a képmutatás betegsége. 

Az arab szövegben itt a ‘la tufsidu kifejezés szerepel. Az ige afsada yufsidu, a 

főneve pedig al-ifsádu, illetve al-fasádu. Ezt a Kommentátorok többsége így 

magyarázza: Ez a hitetlenség, és az Allah iránti engedetlenség és a szembefordulás 

tetteinek együttese. Tehát a ‘romlás terjesztés’ kifejezést mindig így kell érteni a 

fordításomban. Ld. Ibn KatTr Kommentárját! 

4 Muhammad (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) követői teszik. 
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ostoba esztelenek hisznek?” Hát 

nem ők az ostoba esztelenek? Ám 

ezt ők nem tudják? 

14. És, ha azokkal találkoznak, akik 
hisznek azt mondják: uMi 
hiszünk!” De, ha egyedül 
maradnak a sátánjaikkal1, akkor azt 
mondják: tcMi veletek vagyunk, mi 

csupán gúnyolódtunk ” 

15. Allah fog gúnyolódni velük, és 

továbbra is engedi őket 
tévelygésükben bolyongani. 

16. Ők azok, akik a tévelygést vették 

meg az Igaz útmutatásért2. Ám 

kereskedésük nem hozott hasznot. 
Nem tartoztak az Igaz Úton 
vezéreltek közé. 

17. Az ő példázatuk olyan, mint annak 

a példája, aki tüzet gyújtott, és 
miután fényesség áradt szét 
körülötte, Allah elvitte a 
világosságukat, és a sötétségekben 
hagyta őket. Nem láttak ők. 

18. Süketek, némák, vakok! És nem 

térnek vissza (az Igaz, Egyenes 

Útra). 

19. Vagy olyanok, mint az égből 

lezúduló esőfelhő, amelyben 

sötétségek, mennydörgés és 
villámlás van. Ujjaikat a füleikbe 
teszik halálfélelmükben a 

mennydörgések elől. Ám Allah 
körülveszi a hitetleneket. 

i £*> 

©JjáuJo 

1 Mugáhid mondta: a képmutató és társító társaikkal. 
2 A tévelygést választották a Hit és az Igaz Útmutatás helyett. Ld. Ibn Katlr 

Kommentárját! 
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20. A villám már majdnem elragadja 

a látásukat. Ahányszor csak 

világosságot támaszt nekik, 

mennek abban. Ám, ha sötétség 
támad körülöttük, megállnak. Ha 

Allah akarta volna, elvette volna 

hallásukat és látásukat. Bizony 
Allah mindenre képes. 

21. Ó emberek! Szolgáljátok az 

Uratokat, Aki megteremtett 
benneteket és azokat, akik előttetek 
éltek (is Ő teremtette meg)1. Talán 
így istenfélők lesztek. 

22. Azt (szolgáljátok), Aki a földet 

fekvőhellyé tette a számotokra, és 
az eget építménnyé. És az égből 
vizet bocsátott alá, amely által 

gyümölcsöket fakasztott, 
gondoskodásképpen a számotokra. 
Ne helyezzetek Allah mellé 

hasonmásokat2, hiszen ti tudjátok. 

23. Ha kételyek között vagytok3 azzal 

kapcsolatban, amit Mi 

kinyilatkoztattunk (t. i. ezt a 
Koránt) a Mi szolgánknak 
{Muhammad- Allah áldja meg és 
adjon Neki örök üdvösséget), úgy 

hozzatok egy ahhoz hasonló 

© 51 

\ J líjj í 

^4^-^ öt ií^ 

ó^aÍÍ Üji öt 

®5 

1 A zárójelben lévő részek- legyen az bármilyen formájú zárójel is, akár (...), vagy 

[...]- azok mind tőlem, a fordítótól származnak. Ezen beszúrások nem részei a Szent 

Koránnak, csupán a jobb megértést szolgálják. 

2 cAbdulláh hagyományozta: Megkérdeztem a Prófétát (Allah áldja meg és adjon 

Neki örök üdvösséget) „Melyik a legnagyobb bűn Allah-hal kapcsolatban?” 

Mondta: „Az, ha hasonmást állítasz Allah mellé, holott Ő egyedül teremtett meg 

téged.” így szóltam „Ez valóban nagy bűn!” Majd azt kérdeztem melyik a 

következő. Mondta: „Ha megölöd a gyermekedet, holott meg tudnátok osztani az 

élelmet.” Majd megkérdeztem melyik a következő. Azt mondta: „Házasságon 

kívüli nemi életet élni a szomszédod feleségével.” Al-BuharT SahJh-ja 4.k. 4207. 

3 Ti pogány arabok, zsidók, és keresztények. 
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süra-11, és hívjátok elő a 
tanúitokat - akiket Allah mellett2 
ti gondoltok - ha az igazat szólók 
közül valók vagytok. 

24. És, ha nem teszitek, ám nem 
fogjátok megtenni, úgy féljétek a 
Tüzet, amelynek tüzelőanyaga az 
ember és a kövek, amely már 

előkészíttetett a hitetlenek számára. 

25. Hirdesd és közöld az örömhírt 

azokkal, akik hisznek és 
jótetteket hajtottak végre: ‘Nekik 
Kertjeik lesznek, amelyek alatt 
folyók folynak. És ahányszor 
csak azok gyümölcseiből esznek 

azt mondják: „Ez olyan, mint 

amilyennel már korábban is 
gondoskodásban részesültünk.” 
És ahhoz teljesen hasonlót fognak 

kapni. És ott nekik megtisztult3 

feleségeik lesznek, és ők örökké 
ott fognak tartózkodni.’ 

26. Bizony Allah nem szégyellj, hogy 
példázatokkal éljen, akár egy 
szúnyogéval, vagy akár azzal, 
ami fölötte van4. És azok, akik 

O őj\Jr^rlS 1E* 

IS Őjj öt 

^4? 3^4^ 

1 A fordítás során sok arab szót meghagytam eredeti arab alakjukban, latin betűs 

átírásban. A szavak végén található esetvégzödéseket legtöbbször elhagytam, és 

gyakran alanyesetben közlöm a szavakat. A süra szót- ami a Kegyes Korán egy-egy 

fejezetének a megnevezése- is a legtöbbször így közlöm. Az ilyen arab szavak 

jelentéseit vagy magyarázatát a lábjegyzetekben adom meg. Ha rövidebb 

magyarázatot igényel úgy a szöveg belsejében (...) zárójelben. 

Süratun, határozott alak as-süratu, tbsz. suwarun, határozott alak as-suwaru, a 

Korán egyes fejezetei. A Kegyes Koránban 114 süra található. 

2 Ez az ‘Allah mellett’ rész fordítható így is: ‘Allah helyett’ 

3 Menstruációtól, vizelettől, széklettől és minden egyéb földi, fizikai szükséglettől 

megtisztított feleségek. 

4 Utalás arra, hogy a Magasztos Allah az Igazságot minden körülmények között 

kinyilvánítja- akármilyen kis dologról legyen is szó. Erre utal a szúnyog példázata. 
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hisznek tudják, hogy ez az Igazság 
az Uruktól van. Ám azok, akik 

hitetlenkednek, ők azt mondják: 

„Mit akart Allah ezzel a 
példázattal?” Sokakat tévelygésbe 
visz általa és sokakat az Igaz Útra 
vezérel általa. Ám csupán a 

bűnösöket1 viszi általa 
tévelygésbe. 

27. Azok, akik megszegik az Allah- 

nak tett szerződésüket azután, 
hogy szerződésük volt Vele, és 
elszakítják2 azt, amire Allah 

parancsot adott, hogy meg kell 

tartani, és akik romlást 

terjesztenek a földön, ők bizony a 
vesztes kárvallottak. 

28. Hogyan lehettek hitetlenek Allah- 

hal szemben? Hiszen halottak3 
voltatok (megteremtetlenül, a 

nem létben) és Ő életre keltett 

benneteket. Majd újra a halálba 

küld benneteket, azután új életre 
kelt benneteket, majd ezután 

Hozzá vitettek vissza. 

s ^ i S s ^ 

i J 

<S> 

Az ‘ami fölötte van’ résszel kapcsolatban a Kommentátorok két véleményt 

hangoztatnak: a) még a szúnyognál is jelentéktelenebb esetben is. b) avagy a 

szúnyognál nagyobb, jelentősebb ügyben is. Ld. Ibn KatTr Kommentárját! 

1 Itt az arab szövegben az al-fásiqüna illetve ennek a tárgy esete az al-fdsiqina szó 

szerepel. Ezt jobb híján a ‘bűnös’ szóval adtam vissza. Ám jelentése tágabb: 

engedetlen, lázadozó Allah-al szemben. 

2 Gubayr b. Mutcim mondta miszerint ő hallotta a Prófétát (Allah áldja meg és adjon 

Neki örök üdvösséget), aki mondta: (A qátfun (az a személy, aki eltépi, 

megszakítja a rokonsági kötelékeket) nem léphet be a Paradicsomba.) Al-Buhári 

Sahih-ja N. 5638 

Abü Sa°Td al-Hudrl-tól: A Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) 

mondta: ‘Három dolog követi a halottat: a családja, a vagyona és a tettei. Ezekből 

kettő visszatér egy pedig marad. Visszatér családja és a vagyona, ám vele maradnak 

tettei.’ 
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29. Ő az, Aki megteremtett nektek 

mindent a földön. Majd az ég fölé 
emelkedett és megformálta 

azokat hét éggé. Bizony O 

mindenről tud. 

30. És (emlékezz) midőn mondta az 

Urad az angyaloknak: ttÉn a 
földön egymást követő 

generációkat1 fogok támasztani. 

Mondták: uVajon olyat rendelsz 

oda, aki romlást okoz ott és vért 

ont, holott mi a Te dicsőségedet 

zengjük és a Te szentségedet 

hirdetjük?” Mondta: ttÉn tudom 
azt, amit ti nem tudtok.” 

31. És megtanított Ádámnak minden 

nevet2. Majd az angyalok elé 

ej JÁÁ J 15 

OÓ^ÍS'ÍU 

1 Az ‘egymást követő generációkat’ rész az arab halifatan szónak a fordítása, ami 

jelentheti még a következőket: helyettes, utód. 

2 Anas hagyományozta a Prófétától (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget), 

aki mondta: ttA Feltámadás Napján összegyűlnek a hívők és mondják: ‘Kérjünk meg 

valakit, hogy járjon közbe értünk az Urunknál.’ Elmennek Ádámhoz és mondják: ‘Te 

vagy az emberiség atyja. Allah a kezével teremtett meg téged és az angyalokat 

letérdepeltette előtted és megtanította neked mindennek a nevét. Járj hát közbe értünk 

az Uradnál hogy könnyítést adjon nekünk ezen helyünkről!’ Mondja: ‘Nem én vagyok 

erre a megfelelő.’ Megemlíti bűnét és szégyen tölti el. ‘Menjetek Noéhoz! Hiszen ő az 

első küldött, akit Allah a föld népéhez küldött el.’ Elmennek hozzá és mondja: ‘Nem 

én vagyok erre a megfelelő’ Emlékezik az Urához intézett kérésre, amiről nem volt 

tudása és szégyen tölti el. Majd így szól: ‘Menjetek Halílu-r-Rahmdn-hoz (Allah 

szeretett embere. Ábrahám)!’ Elmennek hozzá és mondja: ‘Nem én vagyok erre a 

megfelelő.’ Menjetek el Mózeshez, aki egy olyan, akihez Allah beszélt és neki adta a 

Tórát. Elmennek hozzá ám ő azt mondja: ‘Nem én vagyok az erre megfelelő a 

számotokra.’ Emlékezik azon személy megölésére, aki nem volt gyilkos. És szégyen 

tölti el az Ura előtt. Majd mondja: ‘Menjetek Jézushoz, Allah szolgájához és 

küldöttéhez! Allah szavához, az Általa neki adott lélekhez!’ Ő mondja: ‘Nem én 

vagyok erre a megfelelő. Menjetek Muhammad-hoz (Allah áldja meg és adjon Neki 

örök üdvösséget), egy olyan szolga ő, akinek a korábbi és későbbi bűneit is 

megbocsátotta Allah.’ Eljönnek hozzám. Én elindulok és az Uram engedélyét kérem, 

míg Ő engedélyt ad nekem. Mikor meglátom az Uramat leborulok. Ő (Allah) addig 

hagy engem így, amíg jónak látja, majd az mondatik: ‘Emeld fel a fejed! Kérj és 

megkapod! Szólj és meghallgatásra talál a szavad! Járj közbe és a közbenjárásod 
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sorolta őket és mondta: 

tíTudassátok Velem ezeknek a 
neveit, ha az igazat szólók közül 
valók vagytok.” 

32. Mondták: tíMagasztaltassál! Mi 

nem rendelkezünk más tudással 

csak azzal, amit Te tanítottál 
nekünk. Te vagy a Tudó és a 

Bölcs!” 

33. Mondta: 6tÓ Ádám! Tudasd velük 
az ő neveiket! És miután tudatta 

velük az ő neveiket mondta: 

tíNem mondtam-e nektek, hogy 
én ismerem az egek és a föld 

rejtett dolgait is, és tudom, amit ti 

nyilvánosan tesztek és, amit 

elrejtetek.” 

34. Midőn mondtuk az angyaloknak: 

^Boruljatok le Ádám előtt!” És 

leborultak. Csupán IblTs (a Gonosz, 
a Sátán)1 tagadta ezt meg, és 

gőgösen fennhéjázva viselkedett, a 

hitetlenek közé tartozott. 

\L&\ 

— <7 

Illa 

J3Í :j>\ 

meghallgattatik!’ Felemelem a fejem és Őt magasztalom olyan magasztalokkal, 

amelyeket Ő tanít nekem. Majd közbenjárok. Majd határt szab meg nekem (a 

közbenjárást illetően) és őket a Paradicsomba léptethetem be. Majd visszatérek 

Hozzá. És ha meglátom az Uramat ugyanaz fog történni, mint az előbb. Majd közben 

járok és határt szab meg nekem (a közbenjárást illetően) és őket a Paradicsomba 

léptethetem be. Majd visszatérek negyedszer is és így szólok: ‘Nem maradt más a 

Pokolban csak olyan, akit a Korán börtönzött be oda. Számára az örök ott tartózkodás 

íratott elő.” Ld. Al-Buhán SahJh-ja N. 4206 

1 Az IblTs szó a Sátán (as-Saytánu) másik megnevezése. Eredetéhez: IblTs kezdetben 

a dzsinnekhez tartozott, akik az angyalok egyik fajtáját alkották. Ő is az Örök Lét 

Kertjében lakozott. Ám miután a Magasztos Allah megteremtette Ádámot 

agyagból, és megparancsolta az angyaloknak- így IblTs-nek is- hogy boruljanak le 

előtte. Ezt megtagadta, mivel Ádám agyagból teremtetett, IblTs pedig tűznyelvekből 

teremtetett és még korábban is. Gőgös viselkedése miatt a Magasztos Allah minden 

jótól megfosztotta. Nevének eredete is innen származik, a ‘b-l-s’ gyökből ‘ublisa 

mina-l-hayr, a jótól megfosztatott, elátkoztatok’ Ld. Ibn Katlr Kommentárját! 
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35. És Mi mondtuk: „Ó Ádám! Lakj 

te és a feleséged a Paradicsomban, 

és egyetek abból bőségesen, ahol 

csak akartok ti ketten! Ám ne 
közeledjetek ehhez a fához, mert 

akkor a bűnösök1 közül valók 
lesztek.” 

36. Ám téves útra vezette őket2 arról 

a sátán, és kimenesztette őket 
kettejüket abból, amiben voltak. 
És Mi mondtuk: „Ereszkedjetek 

alá! Egyikőtök a másik ellensége 

legyen! A földön legyen 

tartózkodási helyetek és 

megélhetésetek egy ideig3.” 

37. Ezután szavakat4 kapott Ádám az 
ő Urától. Majd (az Ura) 

kiengesztelődve fordult feléje. 

Hiszen Ő az, Aki a bűnbánatot 

elfogadja és a Megkönyörülő. 

38. Mondtuk: „Ereszkedjetek lefelé 

mindnyájan onnan! Ám, ha 

útmutatás érkezik hozzátok 

Tőlem, és azoknak, akik követik 

majdan az Én útmutatásomat 

azoknak nem kell félniük és nem 
kell szomorkodniuk és 
búslakodniuk. 

39. Ám azok, akik hitetlenkednek és 

meghazudtolják a Mi Jeleinket5 

4-í )j cS\ i teí djb 

' - -o 

\j 

1 Itt az arab szövegben az az-zálimüna, illetve ennek a tárgy esete az az-zálimma szó 

szerepel. Az egyszerűség kedvéért ezt szintén a ‘bűnös’ szóval adtam vissza. 

Jelentése: kárt, romlást okozó, rosszat elkövető. 

2 Az ‘Ám téves útra vezette őket’ rész fordítható így is: ‘botlásra késztette őket’. 

J Egy megszabott és elrendelt ideig, ami a Feltámadás Napjának kezdetével ér véget. 

4 E szavak a 7:23-ban olvashatók 

5 A ‘Jel’ illetve a ‘Jelek’ szavak mindig az arab ayatun (határozott alak al-áyatu, 
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ők a Tűz népévé lesznek, és ők 

abban örökké ott maradnak. 

40. O Izrael fiai! Emlékezzetek arra a 
Kegyelmemre, amelyet irántatok 
mutattam és teljesítsétek a 
felajánlott szerződéseteket 

Irántam! És Én is teljesítem a 
nektek tett szerződést. Engem 

féljetek hát! 

41. És higgyetek abban, amit 

lebocsátottam1, megerősítve ezzel 

azt, ami már nálatok van. Ne 

legyetek ti az elsők, akik 

hitetlenek vele szemben, és ne 
vesztegessétek el az Én Jeleimet 
csekély áron! Engem féljetek hát! 

42. Ne csaljátok meg az Igazságot a 

hamissággal2! És ne rejtsétek el 

az Igazságot, miközben tudjátok 

(azt). 

43. Végezzétek el az imát és adjátok 

meg a zakát-ot3 és hajoljatok meg 

*y4j\ 

\yLhi^j 

1 \y\±j !V^Li)3 

tbsz. áyátun, határozott alak al-áyátu) szó fordítása. Ebbe a szóba mindig oda kell 

gondolni a kővetkező jelentéseket, amelyeket a magyar fordítás nem takar: 

bizonyíték, vers (Koránbeli), tanítás, okulást szolgáló példázat, kinyilatkoztatás. 

1 A Koránt, amely megerősíti a korábbi Könyveket, a Tórát és az Evangéliumot, 

amelyek már korábban nálatok voltak. 

2 Ez a mondat értelmezhető úgy is ‘Ne keverjétek össze az Igazságot a hamissággal!’ 

3 Bizonyos arab szavakat meghagytam eredeti formájukban, mivel fordításuk igen 

nehéz lenne egy-két szóval. A zakátun, határozott alakja az-zakátu szó jelentése: a 

meglévő, már hosszabb ideje a birtokunkban lévő javak utáni szabott összegű 

adófajta, ami a szegények megsegítését szolgálja, évenként fizetendő. A zakát 

fizetése kötelező, hiszen az Iszlám öt oszlopának egyike. 

Ibn cAbbás-tól maradt fenn: A Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) 

elküldte Mucád-ot Jemenbe mondván neki: ‘Szólítsd fel őket (a következőkre): 

Tanúságtétel arra, hogy nincs más isten csak Allah. És arra, hogy én Allah Küldötte 

vagyok. Ha ők ebben engedelmeskednek neked, úgy tudasd velük, hogy Allah öt imát 

rótt ki rájuk minden nappaluk és éjjelük során. Ha ők ebben engedelmeskednek neked, 

úgy tudasd velük, hogy Allah a javaik után adakozást rótt ki rájuk. Ezt a tehetőseiktől 
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(Allah iránti engedelmességből) a 
meghaj lókkal! 

44. Talán kegyes j ámborságot1 

parancsoltok meg az embereknek, 

ám elfelejtitek magatokat, holott 
olvassátok a Könyvet. Hát nem 
fogjátok fel ésszel? 

45. Az állhatatos türelemtől és az 

imától kérjétek a segítséget! 

Bizony nagy dolog ez, kivéve az 
alázatosak számára, 

46. (Ők azok,) akik úgy gondolják, 

hogy találkozni fognak az 

Urukkal és Őhozzá fognak 
visszatérni. 

47. Ó Izrael fiai! Emlékezzetek arra a 

Kegyelemre, amelyben titeket 
részesítettelek! (És arra, hogy) 

benneteket minden teremtett fölé 

helyeztelek (a magatok korában). 

48. És féljétek azt a Napot, amikor 
egyetlen lélek sem tehet semmit a 

másik lélekért, és nem fogadtatik 

el tőle a közbenjárás sem, és tőle 
váltságdíj sem vehető el, és 
segítségre sem találnak. 

49. (Emlékezzetek!) Midőn Mi 
megmentettünk benneteket a Fáraó 
népétől, akik a legrettenetesebb 

büntetéssel sújtottak benneteket, 

akik feláldozták fiaitokat, és csak 

asszonyaitokat hagyták meg. 

* \Jú\* 

szedik be és a szegényeknek adják oda? Al-Buhári Sahlh-ja. 1331 

1 Az arab szövegben itt az al-birru kifejezés található, ami kegyes jámborság, 

kegyesség, illetve az Allah iránti engedelmesség mindenfajta megnyilvánulásának 

az összefoglaló neve. 
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Bizony hatalmas megpróbáltatás 
van ebben a számotokra az 

Uratoktól. 

50. (Emlékezzetek!) Midőn 

kettéválasztottuk a számotokra a 
tengert1 és megmentettünk 
benneteket és a vízbe fojtottuk a 

Fáraó embereit. És ti láttátok azt. 

51. És (emlékezzetek) midőn Masá¬ 

nak (Mózesnek) negyven éjjelt 

jelöltünk ki. Majd (ti az ő 
távollétében) előhoztátok a borjút 

ezután, és ti bűnösök2 voltatok. 

52. Ám ezután megbocsátottunk 

nektek. Talán hálásak lesztek. 

53. És (emlékezzetek) midőn Masá¬ 
nak (Mózesnek) a Könyvet és a 

Furqán-13 adtuk. Talán az Igaz 

Útra vezéreltettek!” 

54. És (emlékezzetek) midőn mondta 

Masá (Mózes) a népének: ttÓ 

népem! Bizony bűnt követtetek el 

magatok ellen azzal, hogy 

előhoztátok a borjút. Forduljatok 

hát megbánással a Teremtőtök 

felé, és öldössétek magatokat! Ez 

jobb nektek a ti Teremtőtöknél.” 
És Ő kiengesztelődve fordul 

felétek. Ő az, Aki elfogadja a 

megbánást és a Megkönyörülő. 

55. És (emlékezzetek) midőn 

0 

1 Azt követően, hogy Mózessel elindultatok és a Fáraó követett benneteket. 

2 Itt az arab eredetiben az-zálimüna szerepel, amelynek jelentése még itt, ebben a 

környezetben: bűnös, rosszat elkövető, társító, politeista. 

J A furqán jelentése a kritérium, a különbséget tevő a jó és a rossz között, továbbá az 

igaz Útmutatás és a tévelygés között. 
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mondtátok: „Ó Müsü (Mózes)! 

Nem hiszünk neked addig neked, 
míg tisztán nem látjuk Allah-ot.” 

És ekkor megragadott benneteket 

a mennydörgés1 és ti láttátok azt. 

56. Ezután új életre támasztottunk 
benneteket a halálotok után. 
Talán hálásak lesztek! 

57. Felhőket borítottunk felétek2. És 
mannát3 és fúrj eket bocsátottunk le 

nektek. Egyetek azokból a jókból, 

amikkel gondoskodunk rólatok! 

Ok nem Ellenünk követtek el bűnt, 

hanem saját magukkal szemben 
követték azt el. 

58. És (emlékezzetek) midőn 

mondtuk: „Lépjetek be ebbe a 

városba (Jeruzsálem) és egyetek 

ott, bőségesen, ahol csak akartok 
és lépjetek be ezen az ajtón 

leborulva és mondjátok: „hitta”4! 

Mi megbocsátjuk nektek a 

bűneiteket, és gyarapítani fogjuk 

a jóravaló módon cselekvőket5. 

59. Ám azok, akik bűnt követtek el, 

megváltoztatták azt a szót, ami 

^b 1 

)£& crí Jy xi 

1 A ‘mennydörgés’ szót értelmezhetjük és fordíthatjuk ‘villámlásnak is.’ 

2 A sivatagi vándorlásotok alatt, a Sinai-félszigeten. 

3 Mugáhid véleménye szerint a szövegben szereplő 4al-mannu’ nem más mint 

4samgatun’ azaz ehető édes mézga. Ezzel kapcsolatban olvasható Sa°Id b. Zayd által 

közölt hagyomány: Allah Küldötte (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) 

mondta: 4Al-kam’atu (szarvasgomba) olyan, mint a manna, (erőfeszítés nélkül 

megszerezhető). Annak leve gyógyszer a szem számára.’ Al-BuhárI Sahíh-jaN. 4208 

4 A hitta szó fordítását és magyarázatát meg sem kísérlem. Al-BuhárI Óú/n/j-jában 

így magyarázzák: Vedd le rólunk bűneinket, és bocsáss meg nekünk! 

5 Az arab szövegben al-muhsinüna, illetve ennek a tárgyesete al-muhsinina szerepel, 

jelentése: az, aki a Korán és a Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) hagyományaival összhangban cselekszik. 
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mondatott nekik egy másikra. így 

Mi büntetést bocsátottunk le az 

égből azokra, akik bűnt követtek 

el azért, ami romlást okoztak. 

60. És (emlékezzetek) midőn Müsa 

(Mózes) a népe számára vízért 
fohászkodott. Mi mondtuk: „Üss a 
botoddal a sziklára!” És íme abból 

tizenkét forrás tört elő. Minden 

(csoport) ember tudta, hová kell 
mennie inni. „Egyetek és igyatok 
Allah gondoskodásából! És a 

földön ne terjesszetek bűnös 

módon romlást!” 

61. És (emlékezzetek) midőn 
mondtátok: „Ó Müsa (Mózes)! 
Nem vagyunk képesek tovább 
tűrni (és élni) egyfajta ételen. 
Fohászkodj hát értünk az 
Uradhoz! Azért, hogy hozzon elő 

nekünk is olyanokat, amiket a 
föld terem, zöldséget, uborkát, 

fokhagymát, lencsét és hagymát!” 

Mondta: „Talán alávalóbbra 
akarjátok kicserélni azt, ami 

jobb? Menjetek hát le misr-be1 és 
ott azt találjatok és kapjátok, amit 

kértek.” Megaláztatás és 
szegénység sújtotta őket, és Allah 
haragvását vonták magukra. Ez 

pedig azért történt, mert 
hitetlenek voltak Allah Jeleivel 
szemben és jogtalanul megölték a 

prófétákat És azért (történt) mert 

©öJlíL: \}\^Lí£l3\ 

___ ^ ^ ** 
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1 A raAr szó jelentése: táborváros, városka, kistelepülés ebben az esetben a főnév 

három esetvégződésű, úgynevezett triptota, nőm. misrun, acc. misran, gén. misrin, 

itt ez a jelentése szerepel. (Van a szónak egy 'Egyiptom’ jelentése is, ebben az 

esetben a szó két esetvégződésű úgynevezett diptota: nőm. misru, acc., gén. m/sra.) 
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ellenszegültek és mindent 
átléptek. 

62. Bizony azok, akik hisznek és 
azok, akik zsidók és a 

keresztények és a sabeusok1, akik 

hisznek Allah-ban és az Utolsó 
Napban és kegyesen cselekszenek, 
az ő jutalmuk az Uruknál van. 

Nincs rajtuk félelem és nem kell 
szomorkodniuk és búslakodniuk2. 

63. És (emlékezzetek) midőn 

szövetséget kötöttünk veletek és 
fölétek emeltük a Hegyet 

(mondván:) „Erősen ragaszkodjatok 
ahhoz, amit Mi adtunk nektek és 
emlékezzetek arra, ami abban 

van! Talán istenfélők lesztek.” 

64. Ám ezután elfordultatok. Ám, ha 

nem lett volna Allah mindent 

átfogó jósága és kegyelme 
irántatok, úgy már a kárvallottak 
közé tartoznátok. 

65. Ti bizony ismeritek, magatok 

közül, azokat, akik áthágták a 
szombatot3, és Mi mondtuk nekik: 
„Legyetek elűzött majmok!” 

66. Mi bizony példás emlékeztetővé 
tettük ezt (a büntetést) a saját 

maguk számára, a jövőjük (az 
őket követő generációk számára) 
és múltjuk tekintetében és intő 

ilj 
J>S 

r - 

CA 

Crjii 1JÁIU Jjslj 

1 Egy ősi nép, amely a mai Iraq területén élt, akik muzulmánok voltak, az-Zabur-1 (a 

szábeusok zsoltárát) olvasták. Ők nem voltak sem zsidók, sem keresztények. 

2 Ez a Vers a korábban élt népekre vonatkozik, akik Muhammad (Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget) küldetése előtt éltek. Az Iszlám eljövetele után ez már 

nem érvényes, lásd a 3:85 Verset és az 5:69. Verset. 

3 Megsértették annak törvényi előírásait. 
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figyelmeztetéssé az istenfélők 

számára. 

67. És midőn mondta Müsa (Mózes) 
a népének: „Bizony Allah 

megparancsolja nektek, hogy 

áldozzatok fel egy tehenet.” 

Mondták: „Talán gúnyt akarsz 

űzni belőlünk?” Mondta: „Allah 
óvjon1 meg attól, hogy a 
tudatlanok közé tartozzam!” 

68. Mondták: „Fohászkodj értünk az 
Uradhoz, hogy világosítsa meg 
milyen is az!” Mondta: „Ő azt 

mondja: Legyen az egy tehén, 

amely nem túl vén és nem is túl 

fiatal, legyen e kettő között! 
Tegyétek hát azt, amire parancsot 

kaptatok.” 

69. Mondták: „Fohászkodj értünk az 
Uradhoz, hogy világosítsa meg 

nekünk milyen színű is legyen!” 

Mondta: „Ő azt mondja: Legyen 

tehén, amely sárga színű, élénk 
sárga, amely örömet okoz a reá 
tekintőknek.” 

70. Mondták: „Fohászkodj értünk az 
Uradhoz! Világosítsa meg milyen 

is legyen? Hiszen a tehenek 

egyformák a számunkra. Ám mi - 
ha Allah is úgy akarja - az Igaz 
Útra vezéreltetünk.” 

71. Mondta: „Ő azt mondja: Legyen az 

egy tehén, amely nem túl alázatos, 

engedelmes, (nem arra nevelve,) 

j (j^jLíSÍ yjí> 
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1 Az arab eredetiben itt az tíacudu bi-Lláhi” kifejezés szerepel, aminek a jelentése: 

„Allah menedékét keresem attól, hogy...” 
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hogy a földet szántsa, vagy a mezőt 
öntözze, legyen ép, hiba ne legyen 

benne!” Mondták: „Most mutattad 

meg az Igazságot.” És feláldozták a 
tehenet, ám majdnem 
elmulasztották. 

72. És (emlékezzetek) midőn 

megöltetek egy lelket, így vita 

lett közöttetek miatta1. Ám Allah 

előhozza azt, amit ti elrejtetek. 

73. És Mi mondtuk: „Üssetek rá (a 
megöltre) egy darabjával (a 

tehéné)!” Ekképpen támasztja fel 
Allah a hallottakat és mutatja 

meg nektek az Ő Jeleit. Talán 
felfogjátok az eszetekkel. 

74. Ezután kérgesen keménnyé váltak 
a szíveitek, mintha csak kövek 

lennének, vagy még azoknál is 
keményebbek. Bizony vannak 

olyan kövek, amelyekből folyók 
fakadnak és vannak olyanok, 
amelyek meghasadnak és víz tör 
elő belőlük és vannak olyanok 

amelyek (a földre) zuhannak, az 
Allah-tól való félelmükben. Allah 
bizony nem hanyagolja el azt, 
amit ti tesztek. Hizb2. 

75. Talán azt akarjátok (ti, igazhitű 
hívők), hogy higgyenek nektek, 
holott egy csoport közülük már 

hallotta Allah szavát2. Majd 

megváltoztatták azt, azután, hogy 
megértették azt, és ők tudták ezt. 

1? Ü f 
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1 Az elkövetett bűn miatt. 

2 A zsidó rabbik már ismerték és hallották a Magasztos Allah kinyilatkoztatott szavát 
a Tórában. 
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76. És, ha azokkal találkoznak (a 

zsidók), akik hisznek (a 

muzulmánok), azt mondják: 

„Hiszünk!” Ám ha egymás között 

maradnak, azt mondják: „Talán 

elmondjátok (ti zsidók) nekik (a 

muzulmánoknak) azt, amit Allah 

megnyitott nektek, hogy majd 
azzal szánjanak veletek vitába az 

Uratoknál?” Hát nem fogjátok fel 

ésszel? 

77. Talán nem tudják (a zsidók), hogy 

Allah tudja azt, amit eltitkolnak és 

azt, amit nyilvánosan tesznek. 

78. És vannak közöttük (a zsidók 

között) írástudatlanok, ők nem 

ismerik a Könyvet (az írást), 

csupán a hamis vágyakat. És ők 

mást sem tesznek csak 

vélekednek. 

79. De jaj azoknak, akik az írást a 
maguk kezével írják! Majd azt 

mondják: „Ez Allah-tól van.” 

(Teszik ezt azért,) hogy azt olcsó 

áron elvesztegessék. Jaj nekik 

azért, amit a kezük írt! És jaj 

nekik azért is, amit (így) 
megszereznek! 

80. És mondták: „A Tűz csak 

bizonyos, meghatározott (számú) 
napig fog bennünket érinteni.” 

Mondd (Muhammad Allah áldja 

meg és adjon Neki örök 

üdvösséget): „Vajon Allah-nál 

van szerződésetek? Allah bizony 

nem fogja megszegni a 
szerződését. Avagy olyasmit 

jlxi ül cj\ 
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állítotok Allah-ról, amiről nem 
bírtok tudással?” 

81. Igen! Az, aki rosszat szerzett meg 

és, akit körülvett1 a bűnös 

tévedése, ők lesznek a Tűz népe. 

És ők örökké abban maradnak. 

82. Ám azok, akik hisznek és 
kegyesen cselekszenek, ők 

lesznek a Paradicsom lakói. És ők 

örökké ott fognak időzni. 

83. És (emlékezzetek) midőn Mi 

szerződést kötöttünk Izrael fiaival 

(mondván, hogy) „Ne szolgáljatok 
mást csak Allah-ot! És a szülőkkel 

illendő módon bánjatok, és a 

rokonokkal, az árvákkal2 és a 

szegényekkel is, és az embereknek 
jó szót szóljatok! Végezzétek el az 

imádságot és adjátok meg a zakat- 

ot!” Ezután - kevés kivétellel 

közületek - elfordultatok és hátat 
fordítottatok.” 

84. És (emlékezzetek) midőn Mi 

szerződést kötöttünk arra, hogy ne 

ontsátok a véreteket, és ne űzzétek 

ki magatokat a lakhelyeitekről. 

Ebbe ti beleegyeztetek, és 
tanúsítottátok. 

85. Azután pedig ti vagytok azok, 

akik ölitek egymást, és egy 

csoportot magatok közül kiűztök 

a lakóhelyeikről. És a bűnben és 

tji 

jjjj 

1 A körülvevés, körbezárás miatt a Magasztos Allah elrekesztette őket az Igaz Úttól, 

a Vezetéstől és az Ő könyörületétől, ezért ők örökkön a tűzben maradnak. Abban az 

esetben, ha a társítás bűnét vallva, társítóként hal meg. 

Árvának számít az, akinek az apja halt meg és még kiskorú. 
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az ellenségeskedésben egymást 

támogatva támadtok ellenük. És 

ha foglyok kerülnek hozzátok, 

váltság díj fejében, elengeditek 

azokat. Holott tilos a számotokra 

az ő elűzésük. Talán a Könyv egy 

részében hisztek csupán és a 

másik részét megtagadjátok? Mi 

más lehet a jutalma közületek 
annak, aki ezt teszi, mint a 
megaláztatás az evilági életben? 

És a Feltámadás Napján még 

keményebb büntetéshez vitetnek. 

Allah nem figyelmetlen azzal 
kapcsolatban, amit ti tesztek. 

86. Ők azok, akik megvették az 

evilági életet a Túlvilági életért1. 
Ők nem kapnak majd könnyítést 

a büntetésből, és segítségre sem 

lelnek majd. 

87. Bizony Müsa-nak (Mózesnek) 

adtuk korábban az írást (a 

Könyvet), és utána még 

küldötteket küldtünk. És 
Jézusnak, Mária fiának, világos 

bizonyítékokat adtunk és 

megsegítettük őt a Rühu-l-qudus- 

al (Gibril, Gábriel). Vajon 
valahányszor csak küldött jön 

hozzátok valami olyannal, ami 

nem tetszik nektek, akkor ti 

gőgös fennhéjázó módon 
viselkedtek? Majd egy csoportot 

meghazudtoltok és egy másik 

csoportot megöltök? 

JáIío \X XjXVxÁ d XA 
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1 Abü Hurayra-tól: Allah Küldötte (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) 

mondta: 'Az evilági élet a hívő börtöne, ám a hitetlen paradicsoma.’ Muslim jegyezte le. 
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88. És mondták: „A mi szívünk 
letakartatott1!” De Allah 
megátkozta őket a 

hitetlenségükért. És kevéssé 
hisznek csak. 

89. És miután Könyv (ez a Korán) 
jött el hozzájuk2 Allah-tól, 
megerősítendő azt, ami már náluk 

volt3, jóllehet előzőleg segítségért 
könyörögtek azok ellen, akik 
hitetlenek, ám miután eljött 

hozzájuk az, amit már ismertek, 
hitetlennek mutatkoztak vele 
szemben. Allah átka legyen a 
hitetleneken! 

90. Milyen kicsinyes áron adták el 

magukat azáltal, hogy hitetlenek 
azzal szemben, amit Allah 

kinyilatkoztatott (a Korán), 

lázadozva az ellen, hogy Allah 

annak nyilatkoztatja ki az Ő 

kegyelmét a szolgái közül, akinek 

0 akarja. Haragvást haragvásra 
halmoztak. A hitetleneknek 

megalázó büntetés jár. 

91. És, ha az mondatik nekik (a 

zsidóknak): „Higgyetek abban, 
amit Allah lebocsátva 
kinyilatkoztatott!” Ők azt 

mondják: „Hiszünk abban, ami 

nekünk küldetett le.” Ám nem 
hisznek abban, ami utána jött. 

Holott az az Igazság, bizonyságául 
annak, ami már náluk van. 

'j 

(j§5 

i?yí-^===L>C^ > 4. IUJjq 

^ a (Jjo (jl Cjü lüíi]^)\ tL) 

j iLá ^-o ht £US ja ^ 

]^l_5 4Í\ 

$k- ^ ^ j ^ j ^ 
LJjjí(3>c^lybJ J® 

1 így ők nem képesek meghallani és megérteni Allah Szavát. 

2 A zsidókhoz. 

3 A Korán előtti, korábbi kinyilatkoztatások: a Tóra és az Evangélium. 
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Mondd: „Miért öldöstétek Allah 
prófétáit ezt megelőzően, ha ti 

valójában hívők vagytok?” 

92. Holott Müsá (Mózes) már világos 

bizonyítékokkal jött el hozzátok. 
Ám ti előhoztátok a borjút azután, 

és bűnösök voltatok. <S)^>j& 

93. És (emlékezzetek) midőn Mi 

egyezséget kötöttünk veletek és 

felemeltük folétek a Hegyet (azzal 
hogy): „Erősen ragadjátok meg 
azt, amit elhoztunk nektek és 

hallgassátok!” Ők azt mondták: 

„Halljuk és engedetlenek 
leszünk!” A szívük eltelt a 
boíjúval hitetlenségükben1. 

Mondd: „Bizony alantas dolog az, 

amit a hitetek parancsol nektek, ha 

tényleg hívők vagytok.” 

94. Mondd: „Ha a Túlvilági lakhely 

csak nektek jár, Allah-nál, a többi 
ember nélkül, akkor kívánjátok a 

halált, ha az igazak közül valók 

vagytok.” 

95. De nem fogják azt kívánni soha, 
amiatt, amit a kezük korábban 

elkövetett. Allah ismeri a 

bűnösöket. 

96. És bizony úgy találod máj dán 

őket, hogy ők ragaszkodnak 

leginkább az élethez, még azoknál 

is jobban, mint azok, akik 
társítanak2. Közöttük mindegyik 

Üt- 

1 A borjú szolgálatával 

2 ‘Társít’ (arabul asraka, yusriku), ‘társító’ (arabul musrikun) jelentése: politeista, 

pogány, bálványimádó, aki Allah egyedüli isten voltát kérdőjelezi meg, avagy 
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olyan, aki azt szeretné ha ezer évig 

élhetne? Ám, ha ilyen hosszú életű 
lenne is, az sem tudná a 

büntetéstől távol tartani. Allah 
látja azt, amit ők tesznek. 

97. Mondd (.Muhammad Allah áldja 
meg és adjon Neki örök 
üdvösséget): „Ha valaki Gibríl 

(Gábriel) ellensége; pedig ő hozza 
le a te szívedbe ezt (a Koránt1), 

Allah engedelmével, bizonyítandó, 
azt mi előtte volt2, útmutatás és 

örömhírként a hívőknek.” 

98. „És, ha valaki ellensége Allah- 
nak és az Ő Angyalainak és a 

Küldötteinek és Gibríl-nek 

(Gábriel), és MJká 7/-nak 

(Mikael), bizony Allah is 
ellensége a hitetleneknek.” 

99. Bizony Mi világos Jeleket 

nyilatkoztattunk ki neked! És 
csupán a bűnösök3 hitetlenek 

azzal szemben. 

.X* S- ■ jV - - £ 

100. Vajon valahányszor csak 
egyezséget kötöttek nem dobta-e 
félre (szegte-e meg) azt egy 

csoport közülük? Nem! A 

társakat, hasonló tulajdonságokkal rendelkezőket állít Mellé. Ezeket a jelentéseket a 

teljes fordítás alatt a ‘társít, társító’ fogalmakhoz hozzá kell érteni. 

1 A Korán tanulmányozásának kiválóságához olvassuk a Próféta (Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget) következő hagyományát: cUtman-tól maradt fenn, aki 

a Prófétától (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) hallotta, aki mondta: 

‘A legjobb közöttetek az, aki megtanulja a Koránt és (ezt követően) tanítja is azt.’ 

Al-Buhári Sahík-ja N. 4739 

2 A két korábbi kinyilatkoztatott Könyv- A Tóra és az Evangélium. 

3 Itt az arab eredetiben az ‘al-jasiqüna' szó szerepel. A ‘bűnös’ jelentéséhez még 

hozzá kell tenni: az olyan személy, aki fellázad Allah parancsolata ellen. így követi 

el a bűnét. 



2. Al-Baqara Guz’: 1 27 Y 0 öj 

legtöbben közülük nem hisznek. 

101. És miután küldött (Muhammad 
Allah áldja meg és adjon Neki 
örök üdvösséget) érkezett 

hozzájuk Allah-tól, megerősítve 
azt, ami már náluk volt, egy 

csoport azok közül, akiknek a 
Könyv adatott, Allah Könyvét a 

háta mögé vetette, mintha nem 
rendelkeznének tudással. 

102. És azt követték, amit a sátánok 
olvastak fel Salamon királysága 
ellen. Ám Salamon nem volt 
hitetlen, hanem a sátánok voltak 

hitetlenek. Megtanították az 

embereknek a varázslatot, és azt, 

ami a két angyalnak Babilonban 
kinyilatkoztatott, Harüt-nak és 

Márüt-nak. Ők ketten csak úgy 

tanítottak valakit is, hogy előbb 

mondták: tcMi csupán kísértés 
vagyunk! Ne lépy hát 

hitetlenkedő!” És megtanulták 

kettejüktől azt, ami széthúzást tud 
szítani a férfi és felesége között. 
Ám ők nem tudnak kárt tenni 

ezzel senkinek, csak Allah 

engedelmével. Olyat tanultak, 
ami nem árt nekik és nem válik 
hasznukra. És ők tudták, ha 

valaki azt veszi meg, annak a 
Túlvilágon nem jár semmi. 

Milyen fertelmes áron adták el a 

lelkűket. Bárcsak tudnák! 

103. Ám, ha hittek volna és istenfélők 
lettek volna, úgy jutalmuk is jobb 
lett volna Allah-nál, bárcsak 

tudnák! 

^ j 
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104. Ó ti, akik hisztek! Ne mondjátok 

(a Küldöttnek (Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget)) azt, 
hogy: íiRacind (Figyelj ránk!)1” 
Hanem mondjátok: „Nézz ránk 
(értesd meg velünk)! És 
hallgassátok! A hitetleneknek 
fájdalmas büntetés jár. 

105. Nem akarják azok, akik hitetlenek 
a Könyv Népe közül, sem pedig a 
társítok, hogy valamiféle jó 

bocsáttassák le rátok az Uratoktól. 

Allah annak juttat az Ő 
könyörületéből, akinek akar. Allah 
a hatalmas kegyelem Birtokosa. 

106. Ha bármely (kinyilatkoztatott) 
verset eltörlünk, vagy elfeledtetjük 

is, akkor Mi egy jobbat hozunk 

annál, vagy egy ahhoz hasonlót. 

Vajon nem tudod, hogy Allah 
mindenre képes. 

107. Talán nem tudod, hogy Allah-é 

az egek és a föld birodalma. És 

nincs nektek Allah helyett más 
támogatótok és segítőtök. 

108. Talán kérdezgetni akarjátok a 
Küldötteteket, ahogyan Müsá 
(Mózes) is kérdéseket kapott 

ezelőtt. Aki a hitet hitetlenségre 

cseréli fel, az bizony eltévelyedett 

LjjL-láj \ lÉjU 
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1 A ‘rá0 ina' arab kifejezés azt jelenti, hogy ‘figyelj ránk, figyelmesen hallgass meg 

minket.’ A Kommentátorok szerint a korabeli héber nyelvhasználatban viszont ez a 

kifejezés durva sértést jelentett. A zsidók ezt a kifejezést az arabból vették (az arab 

ige ráca, főneve pedig mura0átun: figyel, hallgat valakire, figyelemmel kísér), ám 

kiforgatták azt a saját nyelvük értelme és szabályai szerint, hogy ekképpen érjék el 

sértő szándékukat. Több hiteles hagyományban olvashatjuk, hogy ők, amikor 

köszöntek ezt mondták: ‘as-sám calaykum’ (ami az ő nyelvhasználatukban azt 

jelentette ‘halál rátok’). Ezért mi azt válaszoltuk ‘wa calaykum (És rátok is)’. 
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az Egyenes Útról. 

109. Sokan a Könyv népe közül azt 

szeretnék, hogy visszavigyenek 
benneteket - a hitetek1 után - 

hitetlenekké, a saját magukból 
fakadó irigység miatt, azután, 

hogy világos lett számukra az 
Igazság. Nézzétek el és 
bocsássatok meg, míg el nem 
hozza Allah az O parancsát. 

Bizony Allah mindenre képes. 

110. Végezzétek el az imát és adjátok 

meg a zakdt-ot! És bármi jót is a 
magatok számára előre küldtetek2, 
azt Allah-nál fogjátok megtalálni. 
Bizony Allah tudja azt, amit ti 
tesztek. 

111. És mondták: ttNem lép majdan be 
a Paradicsomba csak az, aki 

zsidó, vagy keresztény.” Ezek az 

ő vágyaik. Mondd (Muhammad 
Allah áldja meg és adjon Neki 
örök üdvösséget): ^Hozzátok elő 

a bizonyítékaitokat, ha az igazat 
szólók közül valók vagytok! 

112. De nem! Az, aki arcát3 (saját 

magát) alázatos odaadással 

fordítja Allah felé, és közben 
j óravaló módon cselekszik4, annak 

íi^/C^=== Sj 
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1 Anas-tól maradt fenn, miszerint a Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki Örök 

üdvösséget) mondta: (Akiben a következő három dolog megvan az megtalálta a hit 

édes ízét: Allah és a Küldötte kedvesebb legyen számára minden másnál, szeretetét 

az Allah iránti szeretet vezérelje, és viszolyogjon attól, hogy a hitetlenségbe térjen 

vissza, ahogyan attól viszolyog, hogy a tűzbe vettessen.) Al-Buhárl SahTh-ja N. 16 

2 A Vallás által előírt cselekedetek közül bármit is. 

J Az arab eredetiben ez található: ‘Aki arcát aláveti Allah-nak’, azaz mindenben 

követi Allah Vallásának parancsait és előírásait. 

4 J óravaló módon cselekszik” az arab eredetiben a muhsinun szó szerepel. Ennek 
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jutalma az ő Uránál van. Nincs 
rajtuk félelem és ők nem is 

szomorkodnak, vagy búslakodnak. 

113. A zsidók azt mondták: ttA 

keresztények nem rendelkeznek 

semmivel.” A keresztények azt 
mondták: tcA zsidók nem 

rendelkeznek semmivel, holott ők 

olvassák a Könyvet.” Ekképpen 

szóltak azok, akik nem tudnak 
(semmit). Majd Allah a 
Feltámadás Napján ítélkezni fog 

közöttük abban, amiben 

összekülönböztek. 

114. És ki bűnösebb annál, aki 

megkísérli megakadályozni, hogy 

Allah mecsetjeiben az Ő neve 
említtessen, és azok lerombolásán 

buzgólkodik. Ők csak félve- 

remegve léphetnek be1 azokba. 

Az e világi létben szégyenteljes 

megaláztatás jár nekik, a 
Túlvilágon pedig hatalmas 

büntetés. 

115. És Allah-é a Napkelet és a 

Napnyugat és bármerre fordultok 

is ott van Allah Arca2! Bizony 

Allah mindent átfog és Tudó. 

3jüj\ Ql 

$'J>Á V jJÍ 

Ua-i-j Is <— 

jelentése: az, aki helyesen, jót cselekszik, teljes mértékben Allah- magasztaltassék- 

tetszését keresve, összhangban a Koránnal és a Próféta (Allah áldja meg és adjon 

Neki örök üdvösséget) Hagyományaival. 

1 A mecsetbe történő belépés módja: Abü Qatáda as-Salaml-tól maradt fenn, 

miszerint Allah Küldötte (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) mondta: 

(Ha valaki közületek belép a mecsetbe az először imádkozzon el egy két rabfa-ból 

álló imát mielőtt még leülne.) Al-BuhárI Sahih-ja N. 433. Ezt a rövid imát arabul 

tahiyyatu-l-masgidi- nak (a mecset üdvözlése) nevezzük. 

2 Ám mindeközben tudjuk, hogy Ő- magasztaltassék- magasan felette van mindennek 

és mindenkinek és Ő a Trónjára emelkedett. 
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116. És mondták1: uAllah-nak fia 

van2.” Magasztaltassék!3 De nem! 

Övé mindaz, ami az egekben és a 

földön van, minden Neki 
engedelmeskedik alázatosan 

alávetve magát. 

117. Az egek és a föld Megalkotója! 

És, ha Ő egy parancsot hoz, 
akkor csak azt mondja annak: 

Jégy!” és már meg is van! 

118. És azok, akik nem tudnak, 

mondták: ttMiért nem beszél 

hozzánk Allah? Vagy miért nem 

jön el egy jel nekünk?” Ehhez 

hasonlóan szóltak azok is, akik 
előttük éltek. Hasonló volt a 

szívük. Holott már megvilágítottuk 

a jeleket egy olyan népnek, amely 

meggyőződéssel hitt. 

119. Mi bizony elküldtünk Téged (ó, 
Muhammad- Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget) az 

Igazsággal mint a jó hír közlőjét4 

és intőt5. És te nem kérdeztetsz 

meg a Pokol lakóiról. 

Á Sí ŰJ át iáJ 

1 A zsidók, a keresztények és a pogányok. 

2 Ez a mondat fordítható úgy is: ‘Allah fiat nemzett.’ 

3 Ibn cAbbás hagyományozta a Prófétától (Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget), aki mondta: „Allah mondja: ‘Ádám fia (az ember, a Fordító) 

hazugságot állít Rólam, holott ő ezt nem tehetné meg. És sérteget Engem, holott ezt 

nem tehetné meg. Ami a Velem szemben elhangzó hazugságát illeti, azt állítja, 

hogy Én nem vagyok képes újra megteremteni olyannak, amilyen volt. Ami Velem 

szemben elhangzó sértését illeti, azt mondja, hogy Nekem fiam (utódom, a Fordító) 

van. Magasztaltassak! Mennyire felette állok Én annak, hogy feleséget vagy 

gyermeket vegyek magam mellé.’ ” Ld. Al-BuhárI Sahlh-ja N. 4212 

4 Azok számára, akik hisznek Allah-ban és a Muhammad (Allah áldja meg és adjon 

Neki örök üdvösséget) által hozott tanításban. Jó és örömteli hír ez nekik a 

Paradicsomba történő belépés esélyére. 

5 Intőként azok számára, akik nem hisznek: A Pokol Tüze lesz majdan a jutalmuk. 
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120. A zsidók és a keresztények nem 
lesznek Veled elégedettek, 

mindaddig, amíg nem követed az 

ő vallásukat. Mondd (Muhammad 

Allah áldja meg és adjon Neki 

örök üdvösséget): „Bizony Allah 
útmutatása az (az egyedüli) 
Útmutatás!” Ám, ha azon tudás 

után, ami hozzád érkezett az ő 

vágyaikat követed, akkor nem 

lesz neked Allah-nál sem 

támogató, sem segítő. 

121. És azok, akiknek az írást (a 

Könyvet) adtuk és ők olvassák azt, 
igaz recitálásának megfelelően1, 

ők azok, akik hisznek benne. Ám 

azok, akik nem hisznek benne, ők 

a kárvallottak. 

122. Ó Izrael fiai! Emlékezzetek az Én 
kegyelmemre, amelyet irántatok 

gyakoroltam. És Én bizony titeket 

a világok fölé helyeztelek2. 

5; {£$ xjc pJb'áybl 

1 A Korán recitálásakor a sakína (az Allah-tól származó lelki nyugalom és biztonság) 

és az angyalok ereszkednek alá. Usayd bin Hudayr-tól maradt fenn: Egy éjjelen a 

Baqara című süra-1 recitálta. A lova mellette volt kikötve. Majd (a ló hallva a 

recitálást) ugrándozni kezdett. Elhallgatott (ekkor a ló is) megnyugodott. Majd 

újra recitálni kezdett újra ugrándozni kezdett. Elhallgatott (ekkor a ló is) 

megnyugodott. Majd újra recitálni kezdett, újra ugrándozni kezdett. Elhallgatott 

(ekkor a ló is) megnyugodott. Elindult onnan és a közelében lévő fiát, Yahyá-t 

féltve magával vitte őt is. Reggelre kelve elmondta a történteket a Prófétának 

(Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget), aki mondta: (Recitálj! Ó, Ibn 

Hudayr. Recitálj! Ó, Ibn Hudayr.) Mondta (Ibn Hudayr) Ó, Allah Küldötte! 

Féltem, hogy rátapos a fiamra, aki közel volt. Felkeltem odamentem hozzá, majd 

felnéztem az égre. És íme ott egy hatalmas felhőhöz hasonlót láttam számtalan 

fényességgel. Elmentem onnan, hogy ne lássam. Mondta: (Tudod-e mi volt az?) 

Mondta: Nem. Mondta: (Azok az angyalok voltak, akik a te hangodra figyelve 

jöttek egyre közelebb. Ha tovább recitáltál volna, abban az esetben reggelig veled 

maradtak volna és az emberek láthatták volna őket. Nem rejteztek volna el.) Al- 

BuhárT Sahlh-)dL N. 4730 

2 Az emberek és dzsinnek fölé, a ti korotokban. 
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123. Féljétek azt a Napot, amelyen 

egyetlen lélek sem tehet semmit a 

másik lélekért és váltságdíj sem 

fogadtatik el tőle, és nem lesz 

hasznára a közbenjárás, és nem 

találnak ők semmilyen segítséget. 

124. És (emlékezzetek) midőn az Ura 
megpróbáltatásnak vetette alá 

Ibrahim-ot (Ábrahámot) bizonyos 

szavakkal (parancsolatokkal), 

amelyeket ő teljesített. És (Ő, 
Allah) mondta: t6Én bizony 
imám-má (vezetővé, példaképpé) 

teszlek az emberek számára.” És 

mondta (Ábrahám): ttÉs a 

leszármazottaim közül is?” 

Mondta: „A megállapodásom 
nem érvényes a bűnösökre.” 

125. És (emlékezzetek) midőn a Házat (a 

Kdba-1, Mekkában) az emberek 

számára a látogatás és a biztonság 

helyévé tettük. És vegyétek Ibrahim 
(Ábrahám) helyét1 imahellyé2! És 

megállapodást kötöttünk Ibráhim-al 

(Ábrahámmal) és Isma il-ú (arra), 

hogy tisztítsátok meg ti ketten a 
Házamat a körmenetet elvégzők 

számára, és az ott hosszasan 
tartózkodók3 számára, és a 

meghajtók és a lebomlók számára. 

126. És (emlékezzetek) midőn mondta 

Ibrahim (Ábrahám): ítUram! 

Tedd ezt a várost biztonságos 

ölj 

(f|) \ ^4^ J ÁÁ iSyLJ* 

is. 

1 ‘Ábrahám helye’ a kommentátorok szerint értelmezhető úgy is, mint annak ‘a 

kőnek a helye, amelyen akkor állt midőn a Kacba-t építette.’ 

2 Bizonyos imáitok számára, mint például a két ralfa a Körjárat elvégzése után. 

3 ‘Hosszasan tartózkodók’ arabul cákijun, akik az ftikáf-ot végzik. 
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hellyé! És lásd el annak lakóit 

gyümölcsökkel, azokat, akik 

hisznek közülük Allah-ban, és az 
Utolsó Napban!” (Allah, a 
Magasztos) Mondta: „Aki pedig 

hitetlen annak csak egy rövid 

ideig engedem élvezni azt, azután 
a Tűz büntetésébe kényszerítem. 

Milyen szörnyű sors az!” 

127. És (emlékezzetek) midőn Ibrahim 
(Ábrahám) felhúzta a Ház alapjait 

és (fia) Isma il (segítette)! 

(Ábrahám fohászkodott:) „Urunk! 

Fogadd el tőlünk! Hiszen Te vagy 

a Halló és a Tudó!” 

128. „Urunk! Tégy minket magunkat 

odaadóan alávetőkké 

(muzulmán)1 Veled szemben, és a 

leszármazottainkat igaz hittel 

hívő közösséggé, mutasd meg 
nekünk a mi szertartásainkat2, és 

fordulj felénk kiengesztelődve! 

Hiszen Te vagy az, Aki 

elfogadod a bűnbánatot és a 

Könyörületes.” 

129. „Urunk! Küldj el közéjük egy 

küldöttet3, aki közülük való, aki 

recitálja nekik a Tejeleidet és 

megtanítja nekik a Bölcsességet4 

ii 

■y 

UyÁp (J%3 ^5 

1 cAbdulláh bin cAmr hagyományozta a Prófétától (Allah áldja meg és adjon Neki 

örök üdvösséget), aki mondta: (A muzulmán az, akinek a nyelvétől és a kezétől 

biztonságban vannak a muzulmánok. A kivonuló (al-muhdgiru) pedig az, aki 

elhagy minden olyat, amit Allah megtiltott.) Al-BuhárI Sahíh-ja N. 10 

2 Az arab szövegben a manásik szó szerepel, ez a zarándoklat különböző szertartásaira 

vonatkozik. (tawaj körjárat,cAráját-beli tartózkodás, Muzdalifa stb.) 

3 A Magasztos Allah meghallgatta Ábrahám ezen fohászát hiszen elküldte a 

prófétánkat, Muhammad-ot (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget). 

4 A legtöbb kommentátor szerint ez a ‘bölcsesség’ a Próféta (Allah áldja meg és 
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és a Könyvet és megtisztítja őket. 
Bizony Te vagy a Hatalmas és a 

Bölcs.” 

130. És ki akar eltántorodni Ibrahim 

(Ábrahám) vallásától, hacsak nem 

az, aki bolondot csinált magából. 
Mi bizony őt választottuk az evilági 
életben. És bizony ő a Túlvilágon a 

kegyes igazak közül való. 

131. És midőn mondta neki az Ura: 

„Vesd alá magad (legyél 
muzulmán)!” Mondta: 

„Alávetettem magam a Világok 
Urának!” 

132. Ibrahim (Ábrahám) örökül hagyta 

fiainak, Yacqüb-al (Jákob) együtt: 
„Ó fiaim! Allah kiválasztotta 
nektek a vallást. Ne haljatok hát 

meg, csak úgy, hogy alávetitek 

magatokat (muzulmánok 

vagytok)!” 

133. Vagy talán tanúi voltatok annak, 

midőn a halál eljött Yacqüb-hoz 
(Jákob), midőn mondta a fiainak: 
„Mit fogtok szolgálni utánam?” 

Mondták: „A te Istenedet fogjuk 

szolgálni, és atyáid Ibrahim 
(Ábrahám), Ismcfil (Izmáéi) és 
Ishaq (Izsák) Istenét, az egyedüli 

Istent, és Neki vetjük alá 

magunkat.” 

134. Ez egy közösség volt, amely már 

bizony elmúlt. Annak az jár, amit 
magának szerzett. És nektek is az. 

' 

adjon Neki örök üdvösséget) hagyományaira utal. így azok is Allah-tól származó 

kinyilatkoztatásnak tekintendők. 
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amit ti magatoknak megszereztetek. 

És ti nem kérdeztettek meg arról, 
amit ők tettek. 

135. És mondták: „Legyetek zsidók 

avagy keresztények, és akkor az 
igaz úton vezéreltettek!” (Ó, 
Muhammad Allah áldja meg és 
adjon Neki örök üdvösséget) 

Mondd (nekik): „Nem! (Mi) 
Ibrahim (Ábrahám) vallását 
(követjük) hanif-ként1. Nem 

tartozott ő a társítok közé.” 

136. Mondjátok: „Hiszünk Allah-ban2 

és abban, ami leküldetett hozzánk, 
és abban, ami leküldetett Ibrahim¬ 
nak (Ábrahámnak) és Ismfil- nak 
és Ishdq-nak és Yacqüb-nak és a 

törzseknek3, és abban, amit Müsd 

(Mózes) és cIsd (Jézus) kaptak, és 
abban, amit a próféták kaptak az 
Uruktól. Mi nem teszünk 
különbséget közöttük. És mi Neki 
(Allah-nak) vetjük alá magunkat.” 

137. És, ha ugyanabban hisznek, 

amiben ti hisztek, akkor a helyes 

úton járnak. Ám ha elfordulnak, 
akkor ők elszakadtak. Elegendő a 

(Hí 

Xj& \ fi. \jű \yj* 

hs. '^ tó 

1 A hanif szó jelentése: az a személy, aki a tiszta muzulmán hitet követi, amely 

mentes minden hibától. Ábrahám - béke reá- az egyik legkorábbi példa a tiszta 

hanif vallású emberre. Az ö tettei csak és kizárólag Allah - magasztaltassék- 

szolgálatát tartották szem előtt. A hanif szói sok helyen megtartottam a fordításban, 

jelentését mindig így kell értelmezni minden adott versben. 

Abü Hurayra-tól: A Könyv Népe a Tórát héberül olvasta, ám az Iszlám Népének 

arabul magyarázták azt. Allah Küldötte (Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) erre mondta: ttNe tartsátok igaznak a Könyv népét és ne is 

hazudtoljátok meg őket! Ám mondjátok: ‘Hiszünk Allah-ban és abban, ami 

leküldetett hozzánk. A vers végéig.’ ” Al-BuhárI Sahih-ja N. 4215 

3 Itt az arab eredetiben al-asbütu szó szerepel, amelynek a jelentése „törzs, 

nemzetség”. Azaz Yacqüb (Jákob) tizenkét fiának a leszármazottai. 
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számodra Allah velük szemben! 
Hiszen Ő a Halló és a Tudó. 

138. Allah sibgah1-ját! És ki lehetne 
jobb Allah-nál a sibgah-1 tekintve. 
Mi Őt szolgáljuk. 

139. Mondd (Muhammad Allah áldja 
meg és adjon Neki örök 
üdvösséget): ..Talán vitázni 
akartok velünk Allah-ot illetően? 

Holott Ő a mi Urunk és a ti 
Uratok. Nekünk is megvannak a 

magunk cselekedetei és nektek is 

megvannak a magatok 

cselekedetei. Mi Őt szolgáljuk 

tiszta és őszinte szívvel.” 

140. Avagy talán azt mondjátok, hogy: 

JbráhTm (Abrahám) és Ismifil 

(Izmáéi) és Ishüq (Izsák) és Yacqüb 
(Jákob) és a törzsek zsidók, vagy 
keresztények voltak?” Mondd: „Ti 
tudjátok-e jobban, vagy Allah?” És 

ki bünösebb annál, mint az, aki 
elrejt egy nála lévő tanúságot, 

amit Allah-tól kapott? Allah nem 
figyelmetlen azzal szemben, amit 
ti tesztek. 

141. Ez egy közösség volt, amely 

bizony már elmúlt. Annak az jár, 

amit magának szerzett, és nektek 
pedig az, amit ti magatoknak 
szereztetek meg. És ti nem 
kérdeztettek meg arról, amit ők 

tettek. Guz’2. Hizb 3 

jO Ö 

(§) 

1 A sibga szó alapjelentése: színezet. Ám ebben az összefüggésben a jelentése: Allah 

vallása. Azon velünk született belső tulajdonság, amely minden teremtettet az 

Iszlám-ra hoz világra. Ad-Dahhák és Ibn cAbbás szerint jelentése: ‘Allah vallása’. 

Ld. Ibn Katlr Kommentárját! 
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142. Az esztelen buták (a pogányok és 

képmutatók) az emberek közül azt 
fogják mondani: „Mi fordította el 

őket (a muzulmánokat) a qibla-juk1 

felől, amely felé eddig fordultak?” 
Mondd: „Allah-é a napkelte és a 
napnyugta! Ő azt vezérel az 
Egyenes Útra, akit akar.” 

143. És Mi ekképpen benneteket a 

középúton járó, igazságos 
Közösséggé tettünk, hogy tanúk 
lehessetek az emberekkel 
szemben! És a Küldött tanú 
legyen veletek szemben2. És a 
qibla-13, amely felé fordultál, 
csupán azért rendeltük el, hogy 

megtudjuk ki követi a Küldöttet, 
és ki fordul el. Bizony súlyos 
dolog ez. Ám nem azok számára, 
akiket Allah vezérel. Allah nem 

olyan, Aki eltékozolná a hiteteket. 
Bizony Allah az emberekkel 
Irgalmas és Könyörületes. 

144. Bizony Mi látjuk orcád fordulását 

az ég felé. És Mi egy olyan qibla 

4JóL í-o^auS íus\ 

Áj*. < W-Áfl 3 

1 A Mekka felé mutató imairány. 

2 Abü Sa^d al-Hudrl hagyományozta: Allah Küldötte (Allah áldja meg és adjon Neki 

örök üdvösséget) mondta: Noé hívatik a Feltámadás Napján és mondja: ‘Hívásodra 

és engedelmességedre jöttem ó, Uram! (labbayka wa scf daykayá Rabbi)' Allah azt 

fogja mondani: ‘Továbbítottad (az Általam rád bízott küldetést)?’ Mondja (Noé): 

‘Igen.’ Az mondatik a közösségének: ‘Továbbította ő azt nektek?’ Azt fogják 

mondani: ‘Nem érkezett hozzánk intő.’ Majd (Allah) így fog szólni (Noéhoz): ‘Van 

valaki, aki tanúságot tesz melletted?’ Azt fogja mondani: ‘Muhammad és az ő 

közössége.’ Majd ők (a muzulmánok) tanúsítani fogják, hogy továbbította a 

küldetést. ‘És a Küldött tanú legyen veletek szemben.’ így értendő a Magasztos 

Allah szava: ‘S ekképpen benneteket a középúton járó, igazságos közösséggé 

tettünk, hogy tanúk lehessetek az emberekkel szemben! És a Küldött tanú legyen 

veletek szemben’. Al-Buhári Sahlh-ja N. 4217 

3 Ez még a Mekka előtti irányra utal, amikor is a muzulmánok Jeruzsálem felé 
fordultak imáik alatt. 
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felé fordítunk téged, amellyel 

elégedett leszel. Fordítsd hát 

orcádat a Szent Mecset1 (Mekka) 
felé! És bárhol is vagytok, 
fordítsátok arcotokat feléje! És 

azok, akiknek a Könyv adatott, ok 
tudják, hogy ez az Igazság az ő 
Uruktól (származik). És Allah nem 
hanyagolja el azt, amit ti tesztek. 

145. És, ha azoknak, akiknek az írás 
adatott, mindenféle jelet is 

mutatnál, akkor sem követnék a 

te qibla-ádít (imairányodat), és te 

sem követed az ö irányukat. És 
közöttük sem követi egyik a 

másik imairányát. És, ha te 

követnéd az ő vágyaikat azután, 

hogy a Tudás elérkezett hozzád, 

akkor te a bűnösök közül való 

volnál. 

146. Bizony azok, akiknek2 az írást 
adtuk ismerik őt3, ahogyan 

gyermekeiket ismerik. Ám egy 

csoport közülük elrejti és tagadja 

az Igazságot, holott ők tudják azt. 

147. (Ez) Az Igazság a te Uradtól való. 

Ne tartozz hát azok közé, akik 

kételkednek! 

(^Öyhjú^jkJ 

1 Abü Qatáda as-Salami-tól maradt fenn, miszerint a Próféta (Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget) mondta: (Ha valaki közületek belép a mecsetbe az 

végezzen egy két rakca-ból (meghajlás) álló imát mielőtt leülne.) Al-BuhárT Sahih- 

ja N. 433. Ezt a cselekedetet arabul tahiyyatu-l-masgidi-nak ‘a mecsetnek szóló 

üdvözlet’ nevezzük 

2 A zsidók és a keresztények 
3 Al-Galálayni kommentárjában olvashatjuk: ‘ismerik őt vagyis Muhammad-ot’ 

(Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget). Azaz a zsidó és keresztény 

vallástudósok tudással rendelkeznek Muhammad (Allah áldja meg és adjon Neki 

örök üdvösséget) küldetéséről és tudják e küldetés hitelességét. Mégis letagadják. 
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148. Mindenkinek van egy iránya, 

amely felé fordul. A jó dolgokban 
buzgólkodjatok inkább! Akárhol 

lesztek is, Allah mindegyikőtöket 
elő fog állítani. Bizony Allah 

mindenre képes. 

149. Akárhonnan lépsz is ki fordítsd 

arcodat a Szent Mecset felé! És 

bizony ez az Igazság az Uradtól 
származik. És Allah nem 

hanyagolja el azt, amit ti tesztek. 

láziéi. 

150. Akárhonnan lépsz is ki fordítsd 

arcodat a Szent Mecset felé! 
Akárhol is vagytok fordítsátok 

arcotokat feléje, hogy ne legyen az 

embereknek veletek szemben 

érve! Kivéve azokat, akik bűnösök 

közöttük. Ne őket féljétek, hanem 
Engem féljetek! És, hogy így 

teljessé tehessem az Én 

könyörületemet irántatok, és így 
talán az Igaz Úton vezéreltettek. 

151. Ahogyan (a könyörület teljessé 
tétele érdekében) Mi elküldtünk 

közétek egy közü letek származó 

küldöttet (Muhammad-ot (Allah 

áldja meg és adjon Neki örök 
üdvösséget)), aki hirdeti nektek a 

Mi Jeleinket és megtisztít 

benneteket és megtanítja nektek a 

Könyvet és a Bölcsességet1, és 

megtanítja nektek azt, amit eddig 
nem tudtatok. 

152. Emlékezzetek meg Rólam2 és Én 

1 A Sunna-1, a hagyományt, a Prófétai Tanítások tárházát. 

Az imáitokban és a fohászaitokban. 
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is megemlékezem rólatok! És 

legyetek hálásak Nekem! De 

(soha) ne legyetek (hitetlenkedő) 

hálátlanok Velem szemben! 

153. Ó ti, akik hisztek! Az állhatatos 

türelemhez forduljatok 

segítségért és az imához! Allah 

bizony az állhatatosan 

türelmesekkel van. 

154. És ne mondjátok azokról, akik 
megölettek Allah Útján, hogy 

halottak! Nem, ellenkezőleg, élők 

ők1! Ám ti nem tudjátok. 

155. És Mi bizony próbának vetünk 
alá benneteket némely dologgal a 

félelemből és az éhségből, és a 

javak, a lelkek és a gyümölcsök 

fogyatkozásával. Ám hirdess 

örömhírt az állhatatosan 

türelmeseknek! 

156. Akik, ha valamilyen csapás sújtja 

őket azt mondják: „Bizony mi 

Allah-é vagyunk és Hozzá 

fogunk megtérni!” 

157. Ők azok, akiken az Uruktól való 

áldás van és könyörület. Ök azok, 

akik az Igaz Úton vezéreltetnek. 

Cg) 

^1% 

1 Ezek a Mártírok a 5arza/2-ban (az átmenti lét) élnek. ‘Az ő lelkűk zöld madarak 

belsejében van, amelyeknek a Trónhoz felakasztott lámpásaik vannak. Ezek a 

madarak a Paradicsomban szabadon repdesnek, ahol csak akarnak, majd ezekhez a 

lámpásokhoz térnek vissza. Majd az ő Uruk ekképpen szól hozzájuk (a mártírok 

leikeihez): Kívántok-e még valamit. Kívánhatunk-e még ennél többet, mint, hogy a 

Paradicsomban szálldoshat a lelkünk? Az Uruk ezt háromszor kérdezte meg és 

midőn a lelkek látták, hogy a kérdések ismétlődni fognak, azt felelték: Urunk! Azt 

szeretnénk, ha a lelkeinket visszavinnéd a testünkbe, hogy így újra harcolhassunk és 

megölethessünk a Te Utadon. Miután a Magasztos látta, hogy ők semmiben sem 

szenvedned hiányt, békén hagyta őket. 
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158. Bizony As-Saja és al-Marwci, 

Allah által elrendelt rituálék helyei. 
Akik elvégzik a zarándoklatot1 2 
a Házhoz3, vagy az cumra-14, 

(közülük) az nem követ el bűnt, 

ha e kettő között a körjáratot 

teljesíti. És, ha valaki önszántából 
hajt végre valami jót (a maga 
számára előnyös). Allah bizony 

hálásan Fogadó (és Ő a) Tudó! 

159. És bizony azok, akik elrejtik azt, 

amit Mi kinyilatkoztattunk a 

világos magyarázatokból és az 
Igaz Útmutatásból azután, hogy 
megmagyaráztuk azt az 

embereknek a Könyvben, őket 

Allah átka sújtja és elátkozzák 
őket az elátkozok. 

160. Kivéve azokat, akik megbánást 

mutatnak és kegyes cselekedeteket 

'ÍÉ —'    ^^ ^ iJ>'' 

oi-á W j. 

1 As-Sqfa és al-Marwa Mekkában, a Ka ha melletti két kisebb domb neve, amelyek 

között a zarándoklatot és a kisebb zarándoklatot végzőknek a scty (a kettő közötti 

futás) ceremóniáját kell hétszer megtenniük. Ezzel emlékeznek Hágár kínszenvedésére, 

amidőn a két domb között vizet keresett a szomjazó fia (Ismá°Tl) számára, ekkor 

Ábrahám nem volt velük. Hágár végül is a Magasztos Allah segítségét kérte. Aki 

megkönyörült rajta és segítségként a Zamzam forrást fakasztotta a szomjazok számára. 
Ld. Tbn KatTr Kommentárját! 

2 A zarándoklat kiválóságáról: 

Abü Hurayra hagyományozta, miszerint megkérdezték a Prófétát (Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget): ‘Melyik cselekedet (tett) a legjobb?’ Mondta: ‘Hit Allah- 

bán és az Ő Küldöttében.’ Az mondatott: ‘Majd ezt követően (melyik)?’ Mondta: ‘A 

harc Allah Útján.’ Az mondatott: ‘Majd ezt követően (melyik)?’ Mondta: ‘haggun 

mabrürurí (Ez az arab kifejezés az olyan, Allah által elfogadott, zarándoklatot takaija, 

amely teljes mértékben megfelelt az előírásoknak) Al-BuhárI Sahíh-ja N. 1447 
3 A Kacba-hoz, Mekkában. 

4 Az úgy nevezett kisebb Zarándoklat, amely többek között nem tartalmazza a 

cArafát síkján történő állást (,al-wuqüfu). Kiválóságához: 

Abü Hurayra hagyományozta, miszerint a Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki 

örök üdvösséget) mondta: ‘Az (elvégzett) cuntra (a bűnök) megváltását jelenti a 

következő cuntra idejéig. Az elfogadott zarándoklatnak nincs más jutalma, mint 
maga a Paradicsom.’ Al-BuhárI Sahíh-ja N. 1683 
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hajtanak végre és tudatják (azt, 

amit elrejtettek). Ők azok, akik 

felé Én kiengesztelődve fordulok. 
Hiszen Én vagyok az, aki 
Elfogadja a bűnbánatot, és a 

Könyörületes. 

161. Ám azok, akik hitetlenkednek és 
úgy halnak meg, hogy ők hitetlenek 
maradnak, rajtuk Allah átka van és 

az angyaloké és minden emberé. 

162. Örökkön abban (elátkozottan, a 
Pokol tüzében) fognak időzni. A 
büntetésük nem enyhíttetik és 
haladékot sem kapnak. 

163. És a ti istenetek az egyedüli Isten! 
Lel Haha illa Huwa\ (Nincs más 
isten csak Ő)! A Könyörületes és 

az Irgalmas. 

164. Bizony az egek és a föld 
megteremtésében, az éjszaka és a 
nappal váltakozásában és a 
hajókban, amelyek a tengeren 

haladnak az emberek hasznára és 

abban, amit Allah az égből 
lebocsátott vizet és abban, amellyel 
életre keltette a földet annak halála 
után és amelyen mindenféle állatot 
sokasított és a szelek küldésében és 
az ég és a föld között szolgálatra 
hajtott felhőkben Jelek vannak az 

olyan emberek számára, akik 

felfogják az eszükkel! 

165. Vannak az emberek között 
olyanok, akik Allah mellé 
hasonmásokat, (bálványokat) 
helyeznek1. Ugyanúgy szeretik 

jliá=» 
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1 cAbdullah hagyományozta: A Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) 
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azokat, amint Allah-ot szeretik. 
Ám azok, akik hisznek erősebb 
szeretettel vannak Allah iránt. És 
bárcsak látnák azok, akik bűnöket 
követnek el azt, midőn majdan 

szemtől szemben látják a büntetést 
és tudnák azt, hogy az erő és a 
hatalom Allah-é teljes egészében. 
És Allah igen Szigorú a 
büntetésben. 

166. Hiszen mikor azok, akiket 

követtek, szakítanak azokkal, akik 

őket követték és látják a büntetést, 
és megszakadnak közöttük a 
kötelékek. 

167. És azt mondják azok, akik 

követtek: uO bárcsak lenne még 

egy lehetőségünk a visszatérésre, 
hogy szakíthassunk velük, 
ahogyan ők is szakítottak 

velünk.” Ekképpen mutatja meg 

Allah az ő cselekedeteiket, rájuk 

(telepedő) szomorúságként. És ők 
többé nem lépnek ki a Tűzből. 

168. Ó ti emberek! Egyetek abból, ami 

a földön van és megengedett jó 
dolog! Es ne kövessétek a sátán 

nyomdokait! Hiszen ő a ti 

nyilvánvaló ellenségetek. 

169. Ő csupán azt parancsolja meg 

nektek, ami rossz és fertelmes és 
azt, hogy olyat mondjatok Allah- 
ra, amit nem tudtok. 

<3) áií 515 
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mondott egy állítást és én is mondtam egy másikat. A Próféta (Allah áldja meg és adjon 

Neki örök üdvösséget) mondta: ‘Aki úgy hal meg, hogy Allah mellé hasonmást állít az 

a Tűzbe fog belépni.’ Én pedig mondtam: ‘Aki úgy hal meg, hogy Allah mellé nem 

állít hasonmást, az a Paradicsomba fog belépni. ’ Ld. Al-Buhán óa/jí/j-ja N.4227 
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170. És, ha az mondatik nekik: 

„Kövessétek azt, amit Allah 

kinyilatkoztatott!” Azt mondják: 

„Nem! Mi azt követjük, amin 

atyáinkat találtuk.” (Tennék ezt 

akkor is) Ha atyáik nem fogtak 

fel eszükkel semmit és nem 
vezéreltettek az Igaz Úton? 

171. És azok példázata, akik 
hitetlenkednek olyan, mint azé, 

aki (a jószágot) szólítja, amely 

nem hall meg mást, mint a hívást 

és a szólítást. Süketek, némák és 

vakok (ők). Ők nem fognak fel 

semmit az eszükkel. 

172. Ó ti, akik hisztek! Egyetek azon 

jó dolgokból (törvényileg 
engedélyezettek)1, amivel 
gondoskodtunk rólatok, és 

legyetek hálásak Allah-nak! Ha 

igazán Őt szolgáljátok. 

173. És csupán a döglött, elhullott állat 

tiltatott meg a számotokra és a vér 

és a disznóhús és az, ami 
levágásakor nem Allah nevében 

vágatott le. Ám az, aki kényszer 

következtében anélkül, hogy a 

é- áJAé' lx2Ja) ^ 

ló o\jL 
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1 An-Nucmam bin Basir mondta: Hallottam Allah Küldöttét (Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget) amint mondja. (A megengedett dolgok (,al-halálu) 

nyilvánvalóak. A tilalmas dolgok (al-harámu) nyilvánvalóak. Ám kettejük között 

nem világos, kétséges dolgok vannak. Ezekről a legtöbb ember nem bír tudással, 

így tehát bárki is megmenekül ezen kétséges dolgoktól az a vallását és a saját 

becsületét védi meg. Ám az, aki ezen kétséges dolgokba esik az olyan, mint a 

pásztor, amely egy zárt, magán terület (al-hinta) mellett legeltet, bármelyik 

pillanatban beletévedhet. Minden királynak van hinta-ja. Allah hinta-ja az Ő földjén 

nem más, mint az Ő tilalmas dolgai. (maMrimuhu). (Tudnotok kell, hogy) Van a 

testben egy hús darab, ha az rendben van, rendben van az egész test. Ha az elromlik, 

elromlik az egész test. Ez pedig a szív.) Al-BuhárI Sahíh-jaN. 52 
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tilalmas után vágyakozna, vagy 

áthágna (törvényi szabályt) ilyet 

tesz, azon nincs bűn. Hiszen Allah 
a Megbocsátó és a Könyörületes. 

174. És bizony azok, akik elrejtik azt, 

amit Allah kinyilatkoztatott a 
Könyvből, és elkótyavetyélik azt 
csekély áron, ők az ő gyomrukban 

nem esznek mást, csak a tüzet. A 
Feltámadás Napján, Allah nem 
fog beszélni velük és nem tisztítja 

meg őket. Fájdalmas büntetés jár 
nekik. 

175. Ők azok, akik a tévelygést 

vásárolták meg az Útmutatás 
(árán) és a büntetést a 

megbocsátás (árán). És vajon mi 

ad nekik állhatatos kitartást a 
Tűzzel szemben? 

176. Ez azért van így, mivel Allah 
lebocsátotta a Könyvet az 
Igazsággal. Ám azok, akik 

összekülönböztek a Könyvvel 

kapcsolatban, azok messze 
mutató szakadásban vannak. 

177. Nem az a kegyesség, ha arcotokat 

napkelet1 és napnyugat felé 
fordítjátok. Ám, az igaz kegyesség 

az, ha valaki hisz Allah-ban és az 

Utolsó Napban és az Angyalokban, 
és a Könyvekben, és a Prófétákban 

(JtS =l> j 
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' Ibn cUmar-tól maradt fenn: Allah Küldötte (Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) mondta: (He megjelenik (hajnalban) a napkorong akkor hagyjátok az 

imát, amíg teljesen fel nem kel. Ha a nap nyugszik (a látóhatáron), akkor hagyjátok 

az imát, amíg teljesen le nem nyugszik! Ne végezzétek az imáitokat napkeltekor és 

annak lenyugvásakor! Hiszen az egy sátán (vagy a sátán) két szarva között kel fel) 
Al-Buháfl Sahlh-ja N. 3099 
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és az, aki vagyonát, ahhoz való 
ragaszkodása ellenére is, odaadja a 

rokonainak, az árváknak és a 

szegényeknek és az úton lévőknek 

és annak, aki kér és a rabszolgákért 
(kiváltásukért). És az imát elvégzi, 

és megadja a zakát-ot és azok, akik 

betartják szerződésüket, ha 
kötelezettséget vállalnak, és azok, 

akik kitartóak a szűkös szorult 

helyzetben, a bajban és a csapás 
idején. Ők azok, akik igazak és ők 

az istenfélők. 

178. Ó ti, akik hisztek! Előíratott 
nektek a bosszú, a megtorlás (<al- 
qisasuf, a meggyilkoltak esetén: 
a szabad a szabadért, a szolga a 
szolgáért, a nő a nőért. Ám, ha 

valakinek (a gyilkosnak) elnéz, 
megbocsát a (a megölt) testvére 

valamit, úgy a követelése az 

elismert módon és a (vérdíj) 

fizetés a számára illendő módon. 
Ez könnyítés a ti Uratoktól és 
könyörület. És, ha valaki ezt 
ezután áthágja, annak fájdalmas 

büntetés lesz a része. 

179. És nektek a megtorlásban élet 
(megmentése) vagyon! Ó ti ésszel 

bírók! Talán istenfélők lesztek. 

180. Előíratott a számotokra, ha 
valakihez közületek közeleg a 

halál és javakat hagy hátra, a 
végrendelkezés a szülők és 

rokonok javára a megfelelő 

óvjAb új. 

1 Az 6al-qisdsu’ kifejezés szószerinti jelentése megtorlás, ám tartalmazza az 

egyenlőségét elvét is. A megtorlásnak hasonlónak kell lennie, mint az elkövetett bűn. 
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módon, számon tartott 

kötelességként az istenfélők 
számára. 

181. Aki pedig megváltoztatja azt 

azután, hogy hallotta, annak bűne 

azokon (van), akik megváltoztatják. 
Allah bizony Halló és Tudó. 

182. Ám, ha valaki az örökhagyó 

részéről részrehajlástól, vagy 
bűnös dologtól tart, és (az 

örökösök között) egyezséget akar 

elérni, azon nincs bűn. Bizony 

Allah Megbocsátó és 
Könyörületes. 

183. Ó ti, akik hisztek! Előíratott a 

számotokra a böjtölés1 (as- 

siyámu), ahogyan előíratott azok 
számára is, akik előttetek éltek. 
Talán istenfélők lesztek. 

184. Meghatározott számú napig (kell 

ezt végeznetek). Ám (annak), aki 

beteg közületek, vagy úton van 

annak hasonló számú más napon 

(kell böjtölnie). És azok, akik 
képesek (de nem böjtölnek)2 

megváltást kell adniuk- egy 

szegénynek az élelmezése. Aki 

pedig önként tesz jót, az az ő 

számára jó! Ám jobb nektek, ha 
böjtöltök3, ha igazán meg 

h w * 
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A böjtölés a reggeli imára hívástól (<adanu-l-fagri) napnyugtáig tart. Ezen időszak 
alatt tartózkodni kell az evéstől, az ivástól és a nemi élettől. 

Akik képesek lennének rá, ám csak nagy nehézségek árán, mint például az idős 

emberek esetében. Választási lehetőségük van- vagy böjtölnek, vagy egy szegényt 
táplálnak. 

3 Ahü Hurayra hagyományozta a Prófétától (Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget), aki mondta: (Ha valaki elfeledkezik (a böjti állapotáról) és eszik és 
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tudjátok érteni. 

185. JRámádéin hava1, amelyben a 

Korán lebocsáttatott az emberek 

számára útmutatásként és az 

útmutatás és a különbségtevés 

világos bizonyítékaiként. Aki 

pedig jelen van e hónapban^ az 

böjtölje azt végig. Aki pedig beteg, 

vagy úton van, annak számára 

azonos számú más napon kell 

elvégezni. Allah könnyebbséget 

szeretne adni nektek, és nem akarja 

a nehézséget veletek szemben. 

(Allah azt akarja, hogy) Töltsétek 

ki (az előírt napok számát)! (És azt 

akarja, hogy) Allah nagyságát 

magasztaljátok azért, amiért az 

Igaz Útra vezérelt benneteket! 

Talán hálásak lesztek3! 
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iszik, az fejezze be az előírásnak megfelelően a böjtjét! Hiszen ekkor Allah etette és 

adott neki inni.) Al-BuhárT SahTh-ja N. 1831 

1 Ramadan hónap kiválóságához megemlíthetjük a következő hagyományt: Abü 

Hurayra, miszerint Allah Küldötte (Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) mondta: (Ha elérkezik Ramadan hava, kinyittatnak az Ég Kapui és 

bezáratnak a Pokol kapui. A sátánok pedig láncra köttetnek.) Al-BuhárT SahTh-ja 

N. 1800 
2 Szabott ideje: cAbdulláh b. cUmar-tól maradt fenn: Allah Küldötte (Allah áldja meg 

és adjon Neki örök üdvösséget) megemlítette Ramadan-1 majd így szólt: (Ne 

böjtöljetek addig, amíg meg nem látjátok az újholdat (<al-hilálu)\ És ne törjétek meg 

a böjtöt, amíg azt meg nem látjátok! Ha felhők takarnák el előletek, akkor 

számoljatok.) Al-BuhárT SahTh-ja N. 1807 

3 A böjtölés kiválóságáról: Abü Hurayra hagyományozta: Allah Küldötte (Allah áldja 

meg és adjon Neki örök üdvösséget) mondta: „A böjtölés védő pajzs {gunnatun, 

amely megvédhet a bűnös dolgoktól, amelyek a Pokolba vezetnének, a Fordító)! (A 

böjtölő) kerülje a nemi életet és az oktalan viselkedést. Ha valaki rátámad vagy 

becsmérli mondja kétszer azt ‘Én böjtölök.’ (A Próféta- Allah áldja meg és adjon 

Neki örök üdvösséget- mondta:) ‘Arra, Akinek a Kezében a lelkem van! Bizony a 

böjtölő szájából kijövő lehelet sokkal jobb Allah-nál, mint a mósusz illata’ (A 

Magasztos Allah mondja a böjtölőről, a Fordító) ‘Elhagyja az ételét, italát és 

vágyait az Én kedvemért. A böjt Nekem szól. Én azt jutalmazom. A jó cselekedet 

jutalma tíz ahhoz hasonló.’ ” Al-BuhárT SahTh-ja N. 1795 
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186. És, ha kérdeznek téged 
(Muhammad- Allah áldja meg és 
adjon Neki örök üdvösséget) az 
Én szolgáim Rólam, (akkor 
válaszold azt, hogy) Én bizony 
közel vagyok. Felelek azon 
fohászkodó fohászára, aki 
Hozzám fordul. Ők is figyeljenek 
hát Rám és higgyenek Bennem! 
Talán a helyes Útra vezéreltetnek. 

187. Megengedtetett nektek az, hogy a 
böjt éjszakáján közösüljetek 
asszonyaitokkal. Ők olyanok 
számotokra, mint a ruházat és ti is 
olyanok vagytok az ő számukra. 
Allah tudja, hogy ti megcsaltátok 
magatokat. Ám Ő kiengesztelődve 
fordult felétek, és megbocsátott 
nektek. És most éljetek velük 
házaséletet, és vágyakozzatok 
azután, amit Allah előírt a 
számotokra. És egyetek és igyatok 
egészen addig, amíg világossá 
nem válik a számotokra a fehér és 
a fekete szál1 közötti különbség 
hajnalban! Ezt követően előírás 
szerint tartsátok be a böjtöt a 
(következő) éjszakáig. Es ne 
közeledjetek asszonyaitokhoz, ha 
a mecsetekben áhítatba merülten 
vagytok2. Ezek Allah által szabott 

Liptóié' 

>4^ ifyri 

! A fehér szál ‘al-haytu-al-abyadu" nem más, mint a hajnal első világos, szemmel 

látható vékony csíkja a látóhatáron. Ezt az időszakot arabul al-fagru-s-sadiqu-nak 

nevezzük. A fekete szál4al-haytu-l-aswadu’ pedig az éjszaka utolsó sötét csíkja. 

2 ‘Áhítatba merülten’ ez az arab cákifüna szó fordítása. Magát a cselekvést ftikafun- 

nak nevezzük, amikor is a hívő muzulmán a mecsetben tartózkodik előre 

elhatározott szándékkal megy oda, kegyes ájtatoskodás és a Magasztos Allah-ról 
történő megemlékezés szándékával. 

Ibn cUmar hagyományozta mondván: Allah Küldötte (Allah áldja meg és adjon 
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határok (törvényi előírások). Ne 

közelítsétek meg azokat! Allah 
ekképpen teszi világossá az 0 

Jeleit az emberek számára. Talán 

istenfélők lesznek! 

188. És ne faljátok fel egymás között a 
vagyonotokat haszontalan bűnös 

módon! És a bírókat ne 
igyekezzetek általa befolyásolni, 

hogy így az emberek javainak 

egy részét bűnös módon 
eltékozolhassátok. Hiszen ti 

tudjátok. 

189. Kérdezni fognak téged az 
újholdakról. Mondd: „Ezek 

időpontok jelzői az emberek és a 
zarándoklat számára.” Nem az a 
kegyesség, ha a házakba hátulról 
léptek be, hanem a kegyesség az, 

ha valaki istenfélő1. A házakba hát 

az ajtajaikon lépjetek be, és féljétek 
Allah-ot! Talán boldogulni fogtok. 

190. Harcoljatok hát2 Allah Útján3 azok 

ÁjJ 

jJÁj Jsj JS*' 

\yb öby^S^J 

© 

. <——^ s »!** ' fll , 

Neki örök üdvösséget) minden Ramadan hónap utolsó tíz napját ftikaf-al töltötte. 

Al-BuhárT SahJh-)a N, 1921 
1 A Pogánykor arabjai, ha megszentelt állapotban voltak, azaz a Zarándoklatra 

készültek, akkor a házakba hátulról léptek, ezt gondolva kegyességnek. Ez a Vers 

ezt a szokást tiltja meg. 
2 A Kommentátorok véleménye alapján ez az első Vers, amely a Harccal (gihad-al) 

kapcsolatban, Medinában kinyilatkoztatott. A harc Allah Útján (amit arabul 

nevezhetünk gihád-nak) több fázison megy át, itt az első fázisról olvahatunk, azaz 

harc azok ellen, akik harcba szálltak veletek. A későbbiekben a tartalma majd 

kiszélesedik. A későbbiekben utalni fogunk rá. Ekkor a Próféta (Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget) azok ellen harcolt, akik ellene harcoltak. És békén 

hagyta azokat, akik nem harcoltak ellene, míg ki nem nyilatkoztatott a Bará a c. 

Szúra. cAbdu-r-Rahmán bin Zayd bin Aslam szerint e Vers eltöröltetett a 9:5 által. 

3 A nők harcához: 
cÁ’isa, az Igazhívők Anyja, mondta: Ó, Allah Küldötte! Mi úgy véljük, hogy a 

legjobb cselekedet az a harc Allah Útján. Ne harcoljunk-e mi is? Mondta: ‘Ne! A 
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ellen, akik veletek harcba szálltak! 

Ám ne lépjétek át a megszabott 
határokat1! Bizony Allah nem 
szereti a határokat áthágókat. 

191. Öljétek meg őket, ahol csak rájuk 

leltek és űzzétek el őket onnan, 

ahonnan ők űztek el benneteket! 
A kísértés2 erősebb, mint az ölés. 

Am ne harcoljatok velük a Szent 
Mecsetnél (Mekkában), míg ők 
nem harcolnak veletek ott. Ám, 
ha harcba szállnak veletek, 

öljétek meg őket. Ilyen a 
hitetlenek fizetsége. 

192. Ám, ha abbahagyják, úgy Allah 

bizony Megbocsátó és 
Könyörületes. 

193. Harcoljatok hát ellenük, amíg 

nem lesz kísértés, és a vallás 

Allah-é lesz egészen. Ám, ha 
abbahagyják, akkor ne legyen 

ellenségeskedés, kivéve a 
bűnösökkel szemben3. 

,» <»>.< 

számotokra a legjobb harc az a haggun mabrurun’ (Az Allah által elfogadott, az 
előírásoknak megfelelő zarándoklat) Al-BuhárT Sahih-ja N. 1448 

Azaz ne kövessetek el tilalmas dolgokat. Burayda-tól maradt fenn: A Próféta (Allah 

áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) mondta: Harcoljatok Allah Útján! 

Harcoljatok azok ellen, akik nem hisznek Allah-ban! Harcoljatok, ám ne gyűlöletből, 

ne csaló módon, ne csonkítsatok meg senkit. Ne öljetek meg gyereket, sem pedig a 
kolostorok lakóit! 

Az arab szövegben a ‘fitnatun’ szó szerepel, amelynek a jelentése ‘kísértés, csapás, 

megpróbáltatás’ ám itt még ez is hozzátartozik: politeizmus, visszatérés a 
hitetlenségbe a hit után. 

3 Ibn 4Jmar hagyományozta miszerint Allah Küldötte (Allah áldja meg és adjon Neki 

örök üdvösséget) mondta: (Azt a parancsot kaptam, hogy harcoljak az emberekkel 

addig, amíg tanúságot nem tesznek arról, hogy 7a Haha illá-Llühu wa ama 

Muhammadan rasülu-Lláhf (Nincs más isten csak Allah! És Muhammad az Ő 

Küldötte!). És amíg el nem végzik az imát, meg nem adják a zakót-ot. Ha ezt 

megteszik, akkor vérük és vagyonuk mentesek tőlem, kivéve az Iszlám törvényeit 

illetően. A számonkérésük Allah-ra tartozik.) Al-BuhárT Sahih-ja N. 25 
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194. A szent hónap a szent hónapért, és 
a megszentelt helyek1 is megtorlást 

(követelnek). És, ha valaki rátok 

támad, akkor támadjatok ti is úgy 
őrá, ahogyan ő támadott rátok2. És 
féljétek Allah-ot! És tudnotok kell, 
hogy Allah az istenfélőkkel van. 

195. És adakozzatok Allah Útján (az 
ezen történő munkálkodásra)! És 

ne taszítsátok saját kezetekkel 

magatokat a pusztulásba! 
Jóravaló módon éljetek! Allah 
bizony a jóravalókat szereti. 

196. Pontosan (minden előírást betartva) 
végezzétek el a zarándoklatot3 és 
az °umra-1 (a kisebb zarándoklatot) 
Allah-nak (szentelve)! Ám, ha 
akadályozva vagytok úgy áldozati 

állat bemutatása szükséges, amit 
képesek vagytok elérni. Ám ne 
nyíljátok le fejeiteket addig, amíg 

az áldozati állat el nem éri áldozó 
helyét! És, ha valaki közületek 
beteg, vagy fájdalom van a fejében, 

az váltságdíjjal tartozik: böjtölés, 

'M 

££<£$>2 *3 

tata ^ 

ö V ^r1 

tatai <\Ab 

1 A "megszentelt helyek’ rész fordítható ‘tilalmas dolgok’-ként is. 

2 Ebben a Versben az a parancs olvasható, hogy igazságosan kell eljárni még a 

hitetlen, társítókkal is. 
3 A zarándoklatról: A Mekkába történő megérkezéskor körjárat (tawdf) a Kaka körül, 

majd sacy as-Safa és al-Marwa dombok között. A Zarándoklat Hónap (a 12. 

Holdhónap, arabul Dü-l-Higga) nyolcadik napján (ezt a napot arabul Yawmu-l- 

Tarwiyo-nak hívjuk) indulás Mind-ba, ahol az éjszakát töltik a zarándokok. A 9. 

Napon napfelkelte után elindulás cArofdt síkjára, az egész napot itt töltik a 

Zarándoklat szinte legfontosabb mozzanatával az úgynevezett ‘állással’ (arabul al- 

wuqüfu). Napnyugta után elindulnak al-Muzdalifa-ba. Majd a 10, 11, 12. Napokon 

újra Mmd-ban vannak, ahol megkövezik a sátánt, emlékezve ezzel Ábrahám 

megkísértésére. Hiszen háromszor jelent meg neki a sátán, ám ö kövekkel űzte el. 

Ezután legalább egy juhot kell áldozatként bemutatni. Majd a férfiak leborotváltatják 

vagy megkurtíttatják a hajukat. A Zarándoklat részletes leírása megtalálható például a 

Fiqhu-s-Sunna c. Könyvben, szerzője As-Sayyid Sábiq. 
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vagy adakozás, vagy áldozat 
formájában. És, ha biztonságban 
vagytok és valaki elvégzi az cumra- 
t a zarándoklatig, annak áldozati 
állatot kell bemutatnia, amit 
könnyen elő tud teremteni. Aki erre 
nem talál módot, annak három 
napot kell böjtölnie a zarándoklat 
idején és hetet, ha visszatértetek, ez 
tíz teljes nap. Ez csak azokra 
vonatkozik, akiknek háznépe nem 
lakik a Szent Mecset közelében. 
Féljétek Allah-ot! És tudjátok meg, 
hogy Allah igen szigorúan Büntető. 

197. A zarándoklat az ismert 
hónapokban (történhet)1. És, aki 
ezekben (a hónapokban) magára 
vállalta a zarándoklat2 elvégzését, 
az ne éljen házaséletet, ne 
végezzen bűnös dolgot és ne 
vitázzon a zarándoklat alatt. Bármi 
jót tesztek is, arról Allah tud. 
Lássátok el magatokat útravalóval! 
Ám a legjobb útravaló az 
istenfélelem. Engem féljetek hát! Ó 
ti, akik ésszel bírtok. 

198. Nem tekinthető bűnötöknek, ha 
gyarapodást áhítoztok a ti 

Jaj-íjú (M-' 

JjlS jjjjjí 

1 A muzulmán holdhónapok szerint a 10., 11. hónapokban és a 12. Hónap első tíz 
napja alatt. 

2 Háromféle zarándoklat típus van: 

A) haggu-t-tamattuc: Ez azt jelenti, hogy az egyénnél nincs áldozati állat és az 

ikrám-ot (a zarándoklat varratlan fehér ruházata) csak az cumra szándékával 

Ölti fel. Elvégzi a cumra-1 leveti az ikrám-ot. Majd egy újabb ikrám felöltésével 

végzi el tényleges zarándoklatot Mekkából. 

B) kaggu-l-qirán: Az egyénnél van áldozati állat és a cumra-1 és a /wgg-ot 
egyetlen ikrám-al végzi el. 

C) haggu-l-ifrád: Ekkor az egyén az ikrám-ot csak a céljából ölti magára a 

cumra elvégzésének szándéka nélkül. 
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Uratoktól. És, ha elvégeztétek a 

futást ^ra/a/'-tól akkor 

emlékezzetek meg Allah-ról az 

al-Mafar al-Harüm2-nál. És 
emlékezzetek arra, hogy Ő 
vezérelt benneteket az Igaz Útra, 

holott ti előtte a tévelygők közül 

valók voltatok. 

199. Majd végezzétek el a futást 
onnan, ahonnan a többi ember 
végzi3! És kérjétek Allah 

bocsánatát! Bizony Allah 
Megbocsátó és Könyörületes. 

200. És ha elvégeztétek a 
ceremóniátokat4, emlékezzetek 
meg Allah-ról, ahogyan atyáitokról 
emlékeztek meg, vagy még erőseb 

megemlékezéssel! Vannak az 

emberek között olyanok, akik azt 

mondják: „Urunk! Add meg 
nekünk e világon (részünket)!” 
Ám, az ilyen embernek a 

Túlvilágon nem lesz részesedése. 

201. Ám van közöttük olyan is, aki azt 

mondja: „Urunk! Adj nekünk az 

evilági életben jót és a Túlvilágon 

* j\aJii! W? 'ej 

A jbfi-—“Vi! 

' cA ráfit síkja egy Mekka melletti hely, ahol a zarándokok a Dü-I-Higga (a 

Zarándoklat Hava) 9. Napját töltik. 

2 A l-Mascaru-l-Haramu nevet Muzdalifa-ra alkalmazzuk, ahol a zarándokok Dü~l- 

Higga hónap 10. napját töltik. 
3 Azaz, ha véget ért az állásotok cArafat-nál, ezt kővetően induljatok el al-Muzdalifa- 

ba. Itt utalást olvashatunk arra, hogy a Qurays törzs tagjai nem igen mentek el 

cArafat-ra, ezért nem is végezték el az átvonulást a többi emberrel együtt al- 

Muzdalifa-bz. Miután eljött az Iszlám vallása, a Magasztos Allah megparancsolta 

az állást cArafat-nál, majd az átvonulást al-Muzdalifa-bán. 

4 Itt az arab eredetiben a manásikakum szó szerepel. Ez egy összefoglaló kifejezés, 

ami tartalmazza a következőket: ikrám (a zarándok állapotot jelző, varratlan két 

lepel a test eltakarására), tawöf (a körjárat), sacy (a hétszeri futás), állás cArafát 

síkján, Muzdalifa, kövezés. 



is jót! És őrizz meg bennünket a 
Tűz büntetésétől!” 

202. Nekik részesedésük lesz abból, 

amit megszereztek! És Allah 
Gyors a számon kérő 

elbírálásban. Hizb4. 

203. Emlékezzetek meg Allah-ról 
meghatározott számú napokon'! 

És az, aki két nap alatt sietve végzi 
azt el, azon nincs bűn. És ha valaki 

késlekedve végzi azt el nincs azon 
bűn. (Vonatkozik ez) Azokra, akik 

félik Allah-ot. És féljétek Allah-ot! 
Tudnotok kell, hogy ti Őelőtte 
gyűjtettek majdan össze. 

204. Van az emberek között olyan, 

akinek beszéde tetszéssel tölt el 
téged (Muhammad- Allah áldja 
meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) az élettel kapcsolatban 

és Allah-ot idézi tanúul arra, ami a 
szívében van. Ám ez a 

legveszélyesebb viszálykeltő. 

205. És ha hátat fordít, a földön csak 

azon igyekszik, hogy romlást 

okozzon ott és hogy elpusztítsa a 
vetést és az újonnan érkezett 

utódokat. Ám Allah nem szereti a 
romlást (a romlás terjesztést, 
annak terjesztőit). 

206. És ha az mondatik neki: „Féljed 

Allah-ot!” Bűnös gőg és 

fennhéjázás ragadja el. Neki a 
Pokol elégséges lesz! És milyen 

y'íj cX áfij* 

ifej. \ ér*-* 
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1 Ez a három napos tartózkodás A/wa-ban, a Zarándok Hónap, Dü-l-Higga 11. 12. és 
13. napjai. 
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rossz nyngvóhely az! 

207. Van az emberek között olyan is, 
aki saját magát viszi vásárra, 
Allah tetszését áhítozván. És Allah 

Könyörületes és Kegyelmes a 
szolgákkal. 

208. Ó ti, akik hisztek! Mindannyian 
lépjetek be a ...v/Y/z/'-be" (béke, 
békesség. Iszlám)! És ne 
kövessétek a sátán nyomdokait! 

Hiszen ő nektek nyilvánvaló 

ellenségetek. 

209. Ám, ha botlást követtek el azután, 
hogy a világos bizonyítékok 
eljöttek hozzátok tudnotok kell, 
hogy Allah Hatalmas és Bölcs. 

210. Vajon azt várják-e, hogy Allah 
felhőkből készített sátrakban 
jöjjön el hozzájuk az angyalokkal 
(együtt)? A dolog már eldöntetett! 

És a dolgok Allah-hoz térnek meg! 

211. Kérdezd meg Izrael fiait! Mennyi 
világos jelet is adtunk már nekik? 
És az, aki megváltoztatja Allah 

kegyelmét, azután hogy az eljött 

hozzája (újra a hitetlenséget 
választva, annak tudnia kell) 
Allah bizony szigorúan büntető. 

212. Azok számára, akik hitetlenkednek, 
az evilági élet feldíszíttetett. És 
gúnyt űznek azokból, akik hisznek. 

Ám azok, akik istenfélők felettük 

állnak majdan a Feltámadás Napján. 
És Allah arról gondoskodik, akiről 

5yéü\j 
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1 Ez utalás az Islam-ra. A silm szó ugyanabból a szócsaládból származik, mint az 

Islam, (s-l-m) gyök. 
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akar, számlálgatás nélkül. 

213. Az emberek egyetlen közösséget 

alkottak! És Allah elküldte a 

prófétákat örömhír közlőkként és 
intőkként. És lebocsátotta velük a 
Könyvet az Igazsággal, hogy 
ítélkezzen az emberek között 

abban, amiben összekülönböztek. 

Ám csak azok között keletkezett 

vita körülötte, akikhez eljutottak 
a világos magyarázatok, azután, 
hogy eljött hozzájuk, és tették ezt 
egymás iránti rossz szándékból. 

Ám Allah az Igaz Útra vezérelte 
azokat, akik hittek, abban, 

amiben vita volt közöttük az Ő 
engedelmével. És Allah azt vezet 
az Egyenes Útra, akit csak Ő akar. 

214. Vajon azt hiszitek, hogy beléptek 

a Paradicsomba még azelőtt, 

hogy ahhoz hasonló érne 
benneteket mint azokat, akik már 
elmúltak. Csapás és baj érte el 
őket és megrázkódtak annyira, 
hogy a Küldött és a vele lévő 

hívők azt mondták: „Mikor 
érkezik Allah segítsége?” Igen! 
Allah segítsége bizony közeli! 

215. Kérdezni fognak téged 

(Muhammad Allah áldja meg és 
adjon Neki örök üdvösséget) mit 

adakozzanak? Mondd: „Ha 
valami jót adakoztok, az legyen a 
szülőké és a rokonoké és az 
árváké és a szegényeké és az úton 

lévőké! És mindarról, ami jót 

tesztek arról Allah-nak tudomása 
van.” 

ÍjCs iS\ .v ^—=> 
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216. Előíratott a számotokra a harc1. 
Jóllehet az nincs a kedvetekre. 

Lehet, hogy valamit nem 

kedveltek, holott az jó nektek és 

lehet, hogy valamit kedveltek, ám 
az rossz nektek. Allah tudja, ám ti 

nem tudjátok. 

217. Kérdezni fognak téged a Szent 
Hónapról, és a harcról akkor. 

Mondd: „A harc abban bizony 

nagyon súlyos dolog. Ám az Allah 

Útjától való távoltartás és a 
hitetlenség Őbenne és a (távoltartás) 

Szent Mecsettől (Mekkában) és 

annak népének kiűzése onnan, még 

súlyosabb dolog Allah-nál. És az 
elcsábítás még súlyosabb a harcnál. 
Ők szüntelenül harcolnak ellenetek 

míg el nem tántorítanak benneteket 

a vallásotoktól, ha képesek rá. Bárki 
is, aki elhagyja vallását közületek és 

úgy hal meg, hogy hitetlen, nos az 

ilyennek kárba vész a cselekedete az 
evilági életében és a Túlvilágon 
egyaránt. Ők a Tűz lakói lesznek, 

örökkön abban időznek majdan.” 

218. Bizony azok, akik hisznek és 
kivonulnak és harcolnak Allah 

Útján, ők remélhetik Allah 

könyörületét. És bizony Allah 

Könyörületes és Irgalmas. 

jója 

ÚÚÁ* ö\. 

öjpóí ^ <4 

1 Itt a Magasztos Allah parancsát olvashatjuk, amelyet a muzulmánok számára rendelt 

el, ez pedig a gihád kötelező volta. Ezáltal elháríthatják a vallás ellenségeinek rosszát 

az Iszlámról. Az-Zuhrl szerint a gihád kötelező minden egyes muzulmán számára. 

Abü Hurayra-tól: Allah Küldötte (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) 

mondta: 4A Paradicsomban száz fokozat található, amelyeket Allah az Ő Útján 

harcolók számára készített elő. Minden egyes fokozat között annyi a távolság, mint 

az ég és a föld között.’ Al-Buharl Sahíh-ja N. 
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219. És kérdezni fognak téged 

(Muhammad- Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget) a 

borról és a szerencsejátékról. 
Mondd: „E kettőben nagy bűn 

található, és hasznok is az 

emberek számára. Ám e kettő 
bűne nagyobb a bennük rejlő 

haszonnál.” És kérdezni fognak, 
hogy mit adakozzanak. Mondd: 
„A felesleget!” Allah ekképpen 

világítja meg a jeleket, talán 

elgondolkodtok: 

220. Az evilági életben és a Túlvilágon. 

Kérdezni fognak téged az 
árvákról. Mondd: „A velük való jó 

bánásmód már jó dolog. És, ha 

velük együtt közösen intézitek a 

dolgaitokat, úgy ők a testvéreitek. 
Allah tudja ki a bűnös módon 

cselekvő és ki a helyesen 

cselekvő. És, ha Allah akarta 

volna, akkor bizony szorult 

helyzetbe sodort volna benneteket. 

Bizony Allah Hatalmas és Bölcs.” 

221. Ne vegyetek feleségül (hitetlen) 
társító asszonyokat, mindaddig 

míg nem hisznek! Bizony egy 

hívő rabszolganő jobb egy társító 
asszonytól, még akkor is ha az 
tetszik nektek. És ne házasítsatok 

társítókhoz, hitetlenekhez (az 

asszonyaitokat) míg ezek a férfiak 

hívők nem lesznek. Bizony egy 

hívő szolga jobb, mint egy társító, 

még ha az tetszik is nektek. Azok 
a (Pokol) Tüzéhez hívnak! Ám 
Allah a Paradicsomhoz hív és 

Aj* 
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a megbocsátásra - az Ő 

engedelmével. És megmagyarázza 

az Ő Jeleit az embereknek. Talán 

okulnak. 

222. Kérdezni fognak téged a 

menstruációról1. Mondd: ^Csapás 

az2 * *! így tartsátok magatokat távol 

a menstruáló asszonyoktól, és ne 

közeledjetek hozzájuk, amíg meg 

nem tisztulnak! Ha megtisztultak, 

akkor közeledjetek hozzájuk 

olyan módon, ahogyan Allah 

megparancsolta azt nektek.” 

Allah szereti a megbánásra 

készeket és azokat, akik 
megtisztulnak. 

223. Asszonyaitok szántóföld nektek. 

Menjetek a szántóföldetekre, 

ahogyan csak akartok. Küldjétek 

előre a magatok számára (jót) és 
féljétek Allah-ot! És tudnotok kell, 

hogy találkozásotok lesz Vele. 

Hirdess örömhírt a hívőknek! 

224. Ne tegyétek meg Allah-ot (az Ő 

Nevét) akadállyá azon 
esküvéseitekben (amelyek arra 

irányulnak), hogy kegyesen 

d 

> > 

íyAJij^=ú\ 

1 cÁ’isa mondta: Elindultunk és egyetlen célunk a zarándoklat volt. Amikor Sarif-ba 

értünk menstruálni kezdtem. Ezután bejött hozzám Allah Küldötte (Allah áldja meg 

és adjon Neki örök üdvösséget) és én sírtam. Mondta: (Mi van veled? Talán 

menstruálsz?) Én azt feleltem: Igen. Mondta: (Ez egy olyan dolog, amelyet Allah 

megírt az ember lányai számára. Végezz el minden (olyan feladatot), amit a 

zarándoknak el kell végeznie! Ám ne végezd el a Ház körüli körjáratot!) (cÁ’isa) 

mondta: Allah Küldötte (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) a 

feleségei helyett tehenet áldozott. Al-Buhari SahJh-ja N. 290 

2 Az arab szövegben itt az 6adarí kifejezés található, aminek jelentése ttártalmas, 

káros dolog.” Értelme pedig: A férj számára lenne ártalmas dolog, ha ezen időszak 

alatt nemi életet élne a feleségével. 
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cselekedjetek és istenfélők 

legyetek, és hogy az emberek 

között a javulást szolgáljátok. 

Allah a Halló és a Látó! 

225. Allah nem sújt benneteket 

büntetéssel az esküvésetekben 
található üres beszédért. Ám azért 

büntet meg benneteket, amit a 

szívetekben szereztetek meg. 

Allah a Megbocsátó és a 

türelmesen Kegyelmes. 

226. Azoknak (a férfiaknak), akik 

megesküdtek, hogy a feleségeiktől 

(tartózkodnak)1 négy hónap 

várakozás (íratott elő). Ám, ha 

ettől visszatérnek - úgy Allah 

Megbocsátó és Könyörületes. 

227. Ám ha a válást határozták el, úgy 
Allah a Halló és a Látó. 

228. Az elvált asszonyoknak három 

hónapi tisztulást (qurü ’) kell 
magukban kivárniuk. És nem 

megengedett a számukra, hogy 

elrejtsék azt, amit Allah 

megteremtett a méheikben- ha 

hisznek Allah-ban és az Utolsó 

Napban. A férjeiket illeti meg 

leginkább az, ha ekkor 
visszafogadják őket, ha ők (a 

férfiak) a javulást akarják. Az 

asszonyoknak ugyanaz a 

bánásmód jár, mint ami a 

számukra kötelező - a helyes 
módon. Ám a férfiak egy fokkal 

1 Megesküdtek vagy fogadalmat tettek. Az arab szövegben itt a ‘yu’lüna’ ige 

szerepel. Az ilyen fogadalmat arabul6al-ílaunak nevezzük. 
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felettük állnak. És Allah a 

Hatalmas és Bölcs. 

229. A válás (kétszer történhet meg, ezt 
követően) vagy meg kell tartani a 

helyes módon, vagy el kell 
engedni j óravaló módon. És ekkor 

nem megengedett nektek 
(férfiaknak), hogy elvegyetek 
bármit is abból, amit nekik adtatok 

- ha csak nem attól félnek mind a 

ketten, hogy nem tartják be Allah 

törvényi szabályait. Ám ha attól 
féltek, hogy ők ketten nem tartják 
be Allah törvényi előírásait, akkor 

azzal nem követnek el bűnt, ha az 

asszony megváltja magát. Ezek 
Allah törvényi szabályozásai, ne 

lépjétek hát át azokat! És azok, 
akik Allah törvényi szabályait 
átlépik, ők a bűnösök. 

230. Ha (a férfi) elválik a feleségétől, 

ezután nem megengedett ő a 
számára (a férfi számára), míg az 

asszony máshoz nem megy 
feleségül. És ha attól is elválik, 

akkor nem bűn rájuk nézve, ha 
visszatérnek egymáshoz, ha úgy 

gondolják, hogy betartják Allah 
törvényi előírásait. És ezek Allah 

törvényi szabályai. És Allah ezeket 
olyan embereknek magyarázza 

meg, akik értelemmel bírnak. 

231. És ha ti (férfiak) elváltok az 
asszonyoktól és ők (az asszonyok) 
a megszabott határidőt elérték, 

akkor vagy tartsátok meg őket a 
megengedett illendő módon, vagy 
engedjétek el őket a megengedett 

2iJ jdr jü £> JCá' IaJsU 4 
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illendő módon! Ám ne tartsátok 
vissza őket (rájuk nézve) 

ártalmasán, nehogy áthágjátok 

(Allah törvényi szabályait). Az, aki 
ilyen módon cselekszik az önmaga 
ellen követ el bűnt. És ne tegyétek 
Allah jeleit a gúnyolódásotok 
tárgyává! És emlékezzetek Allah 

kegyelmére, amit veletek szemben 

gyakorolt, és arra, amit lebocsátott 
nektek a Könyvből és a 
Bölcsességből1, hogy intsen 
benneteket általa! Féljétek Allah- 

ot! És tudnotok kell, hogy Allah 

minden dologról tudomással bír. 

232. És ha elváltok az asszonyoktól, és 

ők (az asszonyok) a meghatározott 

határidőt elérték, abban az esetben, 

ne gördítsetek akadályt az elé, 

hogy ők ismét házasságot kössenek 

(a volt) férjeikkel, ha ők egymás 

között erről a megfelelő módon 
egyetértenek. Ez intelmül 

szolgálhat annak számára, aki 

közületek hisz Allah-ban és az 

Utolsó Napban. Ez tisztább és 

erényesebb a számotokra. Allah- 

nak tudomása van róla, ám ti nem 

tudtok. 

233. Az anyáknak két teljes évig kell 

szoptatni a gyermeküket- ez 

azokra vonatkozik, akik teljessé 
akarják tenni a szoptatást. (A 

szoptató anyákról történő) 

gondoskodás és ruházásuk az 

tú'C 

Jo Ji 

544b 

1 A szövegben szereplő Bölcsesség szót a legtöbb kommentátor a Próféta (Allah áldja 

meg és adjon Neki örök üdvösséget) Sunna-ja és Hagyománya értelemben magyarázza. 
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illendő módon a gyermek apjára 

hárul. Minden lélek csak 

képessége szerint kap feladatot. 

Az anya nem szenvedhet a 

gyermeke miatt, sem az, aki 

számára a gyermek született. Az 

örökösnek ugyanaz a kötelessége. 

Ám, ha kettejük közötti 

megegyezés és tanácskozás 

alapján a gyermek elválasztását 

akarják - ez nem tekinthető 

bűnnek velük szemben. És ha a 
gyermekeiteket dajkával akaijátok 

szoptatni - az sem tekinthető 

bűnnek veletek szemben - ha 

illendő módon megadjátok neki a 
megállapodott járandóságot. És 

féljétek Allah-ot! És tudnotok kell, 

hogy Allah tudomással bír 

mindarról, amit ti tesztek. 

234. És azok közületek, akik úgy 

halnak meg, hogy feleségeket 
hagynak hátra, ezek asszonyainak 
magukban négy hónapot és tíz 
napot kell várakozniuk. Miután 

elérik a megszabott határidejüket, 

nem róható fel bűnötökül az, amit 
magukban tesznek illendő 
módon. Allah-nak tudomása van 

arról, amit ti tesztek. 

235. Nem tekinthető bűnötöknek, ha 

jelzitek szándékotokat az 
asszonyok megkérésére, vagy ha 
magatokban elrejtitek. Allah 
tudja, hogy emlékezni fogtok 

rájuk. Ám ne kössetek velük 

titokban megállapodást, és csak 
illendőt mondjatok nekik! És ne 

ifi: 

Síj? ^ 
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határozzátok el a házasság 

megkötését, míg az írás el nem 
éri megszabott idejét. És tudnotok 

kell, hogy Allah tudja mit rejt a 
bensőtök, óvakodjatok Tőle! És 
tudnotok kell, hogy Allah 

Könyörületes és Megbocsátó! 

236. Nem tekinthető bűnötöknek ha 
elváltok az asszonyoktól, míg nem 

érintettétek őket és (nem) 

állapítottatok meg nekik ajándékot1. 

Lássátok el őket, a jómódban élő is 

képessége szerint és a szűkölködő 

is képessége szerint adjon nekik a 

javakból, illendő módon. 
Kötelesség ez aj óravalók számára. 

237. Ám, ha elváltok tőlük, azelőtt, 

hogy illettétek volna őket, ám 

már ajándékot állapítottatok meg 

a részükre, akkor annak a fele, 

amit megállapíttatok a tiétek, 

kivéve ha lemondanak róla, vagy 

lemond az, akinek a kezében van 

(aki rendelkezik) a házasság 

megkötésének a joga. De, ha 

lemondotok, az sokkal közelebb 
van az istenfélelemhez. Ám ne 

feledjétek az egymás közötti 

nagylelkűséget! Allah látja 

mindazt, amit ti tesztek. 

238. Tartsátok meg az imákat és a 

középső imát2! És ájtatosan, 

alázattal álljatok Allah elé! 

jp llí- UjS j 0; -téjÜLŰ 1 

0 Xüí ^ D i_íj>í jyűo <j\ S ^ 

1 Itt a ‘maZ/r’-ról van szó, ami a ‘menyegzői ajándék’, amit a férj ad a leendő 

feleségének a házasság alkalmával. 

2 A középső ima az a salátu-l-asr, a kora délutáni ima. Ennek fontosságához: Ibn 

cUmar hagyományozta miszerint Allah Küldötte (Allah áldja meg és adjon Neki örök 
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239. Ám ha féltek1, akkor vagy gyalog, 

vagy lóháton (végezzétek az 

imát)! Ám, ha már biztonságban 

vagytok emlékezzetek meg Allah- 
ról, ahogyan Ő tanított benneteket 
arra, amit nem tudtatok. 

240. És azok, akik meghalnak 

közületek, de feleségeket 
hagynak maguk után, azok 
kötelesek a feleségeik számára 

hagyatékot tenni, ellátásukra egy 

teljes évre, elűzés nélkül. Ám, ha 
ők maguk mennek el, nem 

tekinthető bűnötöknek az, amit ők 

magukban, illendően tesznek. 
Allah Hatalmas és Bölcs. 

241. Az elvált asszonyoknak illendő 

ellátás jár. Kötelesség ez az 

istenfélők számára. 

0 Ű 

242. Ilyen módon magyarázza meg 

Allah nektek az Ő Jeleit, talán 

használjátok az eszeteket. 

243. Vajon nem láttad azokat, akik 

ezrével hagyták el lakhelyeiket, a 

haláltól való félelmükben. Allah 
azt mondta nekik: „Haljatok 

JL^=d 4Jlil Z=a 

J—-V23.J jJ 

üdvösséget) mondta: ttAki (szándékosan) elmulasztja a cosr (kora délutáni imát) annak 

az olyan, mintha elvesztette volna családját és vagyonát” Al-Buhári Sahíh-ja N. 527 

Sálih b. Hawwát hagyományozta azoktól, akik tanúi voltak annak, amikor Allah 

Küldötte (Allah áldja meg és adjon Neki Örök üdvösséget) Dátu-r-Riqtfi portya 

napján a ‘Félelem imáját’ végezte: Egy csoport felállt mögötte és egy másik csoport 

az ellenséggel szemben (helyezkedett el). Azokkal, akik vele voltak elvégzett egy 

rak? a-1, majd álló helyzetben maradt és megvárta, amíg a csoport magában befejezi 

az (két raJfa-s) imáját. Ekkor ők elmentek és felsorakoztak az ellenséggel szemben. 

Majd jött a másik csoport és velük elimádkozta azt, ami még az imájából 

fennmaradt. Majd ülő helyzetben maradt. A csoport magában fejezte be az imát. És 

ők (a Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) és a csoport) együtt 

mondták a taslim-ot (az ima befejező formulája.) Al-BuharI Sahíh-ja, 
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meg!” Majd életre keltette őket. 
Bizony Allah hatalmas kegyet 

gyakorol az emberekkel szemben. 

Ám a legtöbb ember nem hálás. 

244. És harcoljatok Allah Útján1 2! És 

tudnotok kell, hogy Allah a Halló 
és a Látó. 

245. Ki az, aki Allah-nak szép 

kölcsönt akar adni, hogy majdan 
sokszorosan megtetézve adja 

vissza azt neki (Ő). Van úgy, 

hogy Allah szűkén mér, és van 
úgy, hogy bőkezűen. Hozzá 
lészen visszatérésetek. 

246. Vajon nem láttad az előkelőek 

tanácsát Izrael fiai között, Müsd 
(Mózes) után? Midőn mondták 
egyik prófétájuknak: „Küldj nekünk 
egy angyalt (vagy jelölj ki nekünk 

egy királyt), hogy harcolhassunk 

Allah Útján!” így szólt: „Talán 
megtörténhetne az, hogy nem 
szálltok harcba, mikor megíratott a 
számotokra a harc?” Mondták: 
„Miért ne harcolnánk Allah Útján? 
Hisz kiűzettünk lakhelyeinkről és 
gyermekeinktől.” Ám miután 

előíratott a számukra a harc, csak 
kevesen nem fordultak el attól 
közülük. Allah ismeri a bűnösöket. 

247. És mondta nekik a prófétájuk: 

„Bizony Allah elküldte nektek 

Tálüt-ot1, hogy királyotok legyen.” 

Siíí <4Í*^b 

j Úi UJ új 

ÁS 4jM 3 Jlij 

Vj) l3 

1 Tudnia kell a hívő muzulmánnak, hogy a harctól való távolmaradás által nem 

kerülheti el a neki kiszabott időt, nem siettetheti és nem is késleltetheti azt. Vesd 

össze: 3:168-as és 4:77-78-as Versekkel. 

2 Talüt ő Saul. 
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Ők így szóltak: „Hogyan lehetne 
neki uralma felettünk, hiszen mi 
inkább jogosultak vagyunk a 

hatalomra mint ő, neki nem jutott 
bőséges vagyon.” Mondta: 
„Bizony Allah választotta ki őt a 

számotokra, és adott neki bőséges 
tudást és testi erőt. Allah annak 
adja a királyi hatalmát, akinek 
akarja. Allah mindent körülvesz 

(az Ő tudásával) és Tudó.” 

248. És mondta nekik a prófétájuk: 

„Királyi uralmának jele az lesz, 

hogy elhozza nektek at-Tábüt-ot\ 

amelyben a ti Uratoktól való 
saklna (megnyugtató megerősítés) 

lesz, és azon ereklyék, amelyeket 

Müsá (Mózes) nemzetsége és 
Hárün nemzetsége hagyott hátra a 

számotokra. Ezt angyalok fogják 

hordozni. Bizony ebben jel van a 

számotokra, ha hívők vagytok.” 

249. És miután Tálüt elindult a 
seregeivel, így szólt: „Allah 

bizony próbának fog alávetni 

benneteket egy folyó által. Aki 

iszik belőle, az nem tartozik 

hozzám, aki pedig nem ízleli azt 

meg, az hozzám tartozik, kivéve 

azokat, akik a kezükben egy 
kortyot vesznek belőle.” Kevés 

kivétellel ittak belőle. És miután 

átkelt és a vele lévő hívők is 

átkeltek, mondták: „Nem 
vagyunk ma képesek harcolni 

yl Vt. .Q 1 
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1 Ez a szó jelenthet ‘faládát’. Ám, ez itt utalás lehet a zsidók frigyládájára, ami 

elragadtatott tőlük. Ám, Allah ilyen módon adja azt vissza nekik. 
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Gálüt (Góliát) ellen és seregei 

ellen.” Azok, akik úgy gondolják 

Allah-hal lesz találkozásuk így 

szóltak: „Mennyi kis számú sereg 

győzedelmeskedett már nagyszámú 

seregen, Allah engedelmével? 

Allah az állhatatosan kitartókkal 
van!” 

250. És miután felálltak Gálüt és 

seregeivel szemben, mondták: 
„Urunk! Állhatatos kitartással 

ruházz fel bennünket, és erősítsd 

meg lábainkat és segíts minket 

győzelemre a hitetlenek népe 
ellen!” 

251. És vereséget mértek rájuk Allah 

engedelmével. Dáwud (Dávid) 

pedig megölte Góliátot {Gálüt). 

Allah pedig királyi hatalmat adott 
neki és bölcsességet és 

megtanította őt arra, amire Ő 
akarta. Ám, ha Allah nem tartotta 
volna vissza az embereket- az 

egyiket a másik által- a földet 

romlás árasztotta volna el. Ám 

Allah a túláradó kegyelem 

Birtokosa a világokkal szemben. 

252. Ezek Allah Jelei, amelyeket az 

Igazságnak megfelelően hirdetünk 

neked {Muhammad- Allah áldja 
meg és adjon Neki örök 

üdvösséget). Bizony te a küldöttek 
közül való vagy! Guz’3. Hizb5. 

253. Ezek a küldöttek. Közülük 

némelyeket kiválóbbá tettünk, 

mint mások. Van közöttük olyan, 
akihez Allah beszélt. Némelyeket 

Jf jS\ 
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fokokkal magasabbra emeltünk. 
Jézusnak, Mária fiának a 
nyilvánvaló bizonyítékokat adtuk 

és megerősítettük őt a Rühu-l- 

Qudus-a\ (Gábriellel). Ha Allah 

akarta volna, akkor nem harcoltak 

volna egymással azok, akik 

utánuk éltek azt követően, hogy 

eljött hozzájuk a nyilvánvaló 

bizonyíték. Ám nézeteltérés 

támadt közöttük. Egyesek közülük 

hittek, mások hitetlenkedtek. Ha 

Allah azt akarta volna nem 

harcoltak volna egymással. Ám 

Allah azt tesz, amit Ő akar. 

254. Ó, ti, akik hisztek! Adakozzatok 
abból, amivel gondoskodtunk 
rólatok, mielőtt eljön az a Nap, 

amelyen nem lesz adás-vétel, sem 

barátság, sem közbenjárás! 
Bizony a hitetlenek a bűnösök. 

255. Allah! Nincs más isten csak Ő! Az 
Élő, az Önmagában Létező Örök. 
Nem foghatja el Őt szendergés, 

sem álom. Övé minden, ami az 

egekben és a földön van! Ki 
merészelne közbenjárni Nála az Ö 
engedélye nélkül. Tudja mi van 

előttük és mi van mögöttük. Ám 
ők csak annyit érthetnek meg az Ő 

tudásából, amennyit Ő akar. Az Ő 

Kursiyy-ja1 átfogja az egeket és a 

jo, 

3^ 
J0> 

1 A Kursiyy szót gyakran fordítják a „trón” szóval, holott a kifejezés a trón 

megfelelője. Egy Ibn cAbbas-tól fennmaradt hagyományban olvashatjuk: 

„Megkérdezték a Prófétát-Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget-a 

Kursiyy-ról. Ő azt mondta: Az Ő két lábának a helye a Kursiyy. A Trón méretéről 

pedig csak a Magasztos Allah-nak van tudomása.” As-SuddT véleménye alapján a 

Kursiyy a Trón alatt van. 
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földet. Ezek fenntartása nem okoz 

Neki fáradságot. Ő a Magasztos és 
a Hatalmas1. 

256. Nincs kényszer a vallásban2! ím 

világossá lett az egyenes Út és a 

tévelygés (különbözősége). Aki 
megtagadja a bálványokat és hisz 
Allah-ban az a legszilárdabb 
kapaszkodóba fogódzik, amely 

elszakíthatatlan. Allah a Halló és 
a Tudó. 

257. Allah a segítője azoknak, akik 

hisznek. Kihozza őket a 

sötétségekből a fényre. Ám azok, 
akik hitetlenkednek az ő 
segítőjük a tágüt3, aki kihozza 

őket a fényből a sötétségekbe. Ők 
a Tűz népe, örökkön abban 
fognak időzni. 

258. Hát nem láttad azt, aki vitába szállt 
Ibrahim-al (Ábrahámmal) az 

Urával kapcsolatban, mivel Allah 

neki adta a királyságot. Ibrahim 

(Ábrahám) mondta: „Az én Uram 

az. Aki életre kelt és a halálba 
küld.” Az pedig mondta: „Én életre 
keltek és halálba küldök.” Ibrahim 

(Ábrahám) mondta: „Allah bizony 

a Napot keletről hozza. Ám te 
hozzad azt nyugatról!” És íme az, 
aki hitetlenkedett zavarodottan 

Jjé aií_> OyAJ LjÁásijjls 

1 Ezt a Verset arabul áyatu-l-Kursiyy-mk nevezzük. 

Az Iszlám vallása nem kényszerít senkit arra, hogy belépjen ebbe a vallásba. Az 

Iszlám tanai világosak, a Sarfa (az Iszlám isteni törvénykezése) szabályai világosak, 

könnyen érthetőek, ezért mindenki, aki belátja e vallás emelkedett és megtisztult 

voltát az szabad akarata alapján lép be abba és veszi fel ezt a hitet. 

A ‘tágüt’ arab szó felölel minden hamis istenséget, mindent, amiket Allah helyett 
szolgálnak a tudatlanok. 
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elhallgatott. Allah nem vezérli a 

bűnösök népét. 

259. Vagy az, aki elhaladt egy város 
mellett, amely romjaiban hevert, 

és mondta: „Ennek halála után 

hogyan éleszthetné ezt fel Allah?” 

Allah pedig a halálba küldte száz 

évre, majd életre keltette. Mondta: 
„Mennyi ideig tartózkodtál?” 
Mondta: „Egy napig maradtam, 

vagy néhány napig.” Mondta: 

„Száz évig voltál ott. Nézd csak 

meg az ételedet és az italodat, 

ezek nem romlottak meg. Nézd 

csak meg a szamaradat! És hogy 
jellé tegyünk téged az emberek 
számára, nézd csak a csontjait, 

hogy tesszük helyre azokat, majd 

hússal ruházzuk fel.” Miután 

mindez világossá vált a számára 
mondta: „Tudom, hogy Allah 

mindenre képes.” 

260. És midőn Ibrahim (Ábrahám) 
mondta: „Uram! Mutasd meg 

nekem, hogyan kelted életre a 

halottakat!” Mondta: „Talán nem 
hiszel?” Ő pedig mondta: „De, 
igen! Ám hadd nyugodjon meg a 

szívem!” Mondta: „Végy hát 

négy madarat, és fordítsd magad 
felé azokat! Majd tégy minden 

hegyre egy- egy darabot1 belőlük! 

Majd hívd azokat, és íme sietve 

jönnek hozzád. Tudd, hogy Allah 

Hatalmas és Bölcs.” 

- s* ) y s ° ^ j) S 
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1 Le kellett vágnia azokat és fel kellet darabolnia. Ezután helyezte el a megadott 

helyekre. 
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261. Azok példázata, akik javaikat 

Allah Útján áldozzák fel olyan, 

mint a vetőmag, amely hét 

kalászt hozott, minden egyes 

kalászban száz mag van. Allah 

megsokszorozza (a jutalmat) 
annak, akinek akarja. Allah 
mindent átfog és Tudó. 

262. Azok, akik javaikat Allah Útján 

adakozzák, és az adakozásuk után 

nem következik felhánytorgatás, 
sem pedig zaklatás, az ő jutalmuk 
az Uruknál van. Nincs rajtuk 
félelem, és nem is szomorkodnak. 

263. Az illendő beszéd és a megbocsátás 

jobb az olyan adománynál, amelyet 

zaklatás követ. Allah nem szorul 

senkire, Ő a Jóságos. 

264. Ó ti, akik hisztek! Ne tegyétek 

semmissé az adakozásaitokat a 

felhánytorgatással és a zaklatással, 
mint az, aki azért adakozik, hogy 
az emberek lássák. Ám az nem 

hisz Allah-ban és az Utolsó 

Napban. Az ő példázata olyan, 

mint a szikláé, amelyen egy kis 
föld van, és ha zápor éri akkor 

keményen és csupaszon marad ott. 
Majdan nem lesz hatalmuk semmi 
fölött, amit megszereztek. Allah 

nem vezeti a hitetlenek népét. 

265. Azok példázata viszont, akik 

javaikat Allah tetszését és (hitük) 
megerősítését áhítozva adakozzák 

olyan, mint a hegyoldalán lévő 

kerté. Ha zápor éri kétszeres 

termést hoz. Ha zápor nem 

aJíí-á£>\j> iúúifi A^= 
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éri, akkor harmat. Allah-nak 
tudomása van arról, amit ti 

tesztek. 

266. Van-e közöttetek olyan, aki 
szeretné, ha pálmákkal teli kertje 

és szőlőse lenne, amelyek alatt 

folyók folynak, és abban 
mindenféle gyümölcse lenne? 
Öregkorát eléri, ám még 

serdületlenek az utódai és a 

(kertet) tűzvihar sújtja, amely 
elégeti. Allah így magyarázza 
meg nektek a Jeleket, talán 

elgondolkoztok. 

267. Ó, ti, akik hisztek! Adakozzatok 
azokból a jó dolgokból, amiket 

szereztetek, és azokból, amiket 
nektek sarjasztottunk a földből! 
És ne válogassátok ki a rosszat 
abból, hogy azt adakozzátok, 

amit ti magatok sem vennétek el, 

csak akkor ha a szemeteket 
becsuknátok. Tudnotok kell, hogy 
Allah nem szorul senkire, Ő a 

Magasztalt. 

268. A sátán a szegénységet ígéri 
nektek és fertelmes dolgot 
parancsol meg. Ám Allah a Tőle 
származó megbocsátást ígéri és 
túláradó kegyelmet. Allah 
mindent átfog és Ő a Tudó. 

269. Ő annak adja a bölcsességet, 

akinek akarja. Akinek a 
bölcsesség adatott az sok jóban 

részesült. Ám csak az ésszel 

bírók okulnak. 

270. Ha valami adakozást tesztek. 

U_J4jíiVj jJs9 J-jVj 
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vagy valami fogadalmat tesztek, 

Allah arról tudomással bír. A 

bűnösöknek nincsenek segítőik. ) 1 lob ija 9 

271. Ha nyilvánosan adakoztok az jó! 
Am, ha rejtve teszitek azt és a 
szegényeknek adjátok, az jobb a 
számotokra. Ez eltávolítja rólatok 
a rossz tetteket. Allah-nak 

tudomása van arról, hogy ti mit 
tesztek. 

272. Nem a te (Muhammad- Allah áldja 
meg és adjon Neki örök üdvösséget) 
feladatod az ő vezetésük. Ám Allah 
azt vezérel, akit Ő akar. Ha valamit 
a magatok javából adakoztok, az 
saját magatoknak jó. De csak úgy 
adakozzatok, hogy Allah tetszését 
keresitek. Amit a javaitokból 
adakoztok az visszafizettetik nektek. 
Semmiben sem szenvedtek el 
jogtalanságot. 

273. (Az adakozás) a szegényeket illeti 
meg. Aldk akadályoztatnak Allah 
Utján. És nem tudnak útra kelni a 
földön. A tudatlan gondolhatja 
gazdagnak őket, visszahúzódó 
szerénységük miatt. Megismerheted 
őket jeleikről: Nem kémek tolakodó 
módon az emberektől. Bármi jót is 
adakoztok, arról Allah-nak 
tudomása van. 

274. Akik éjjel és nappal a javaikból 
adakoznak és titokban és nyíltan, 
az ő jutalmuk az Uruknál van. 

Nincs rajtuk félelem1 és nem is 

szomorkodnak ők. 

4iiÍ (^=45 % 
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Abu Hurayra hagyományozta miszerint a Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki 
í 
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275. Akik az uzsorát habzsolják, azok 

úgy támadnak fel, mint az, akit a 

sátán kényszerített lebomlásra az 

érintésével. Ez azért történik, 
mivel azt mondták: „Az adásvétel 

olyan, mint az uzsora. Allah 

megengedetté tette az adásvételt, 

ám megtiltotta az uzsorát.” Akihez 

eljött az intés az Urától és véget 

vet (a tiltottnak) annak maradjon 
meg a korábban szerzett. A döntés 
róla Allah-ra tartozik. Ám, akik 
visszatérnek (és tovább csinálják) 

ők a Tűz népe, örökkön abban 

időznek majdan. 

276. Allah elveszi áldását az uzsoráról, 

ám az adakozást gyümölcsözővé 

teszi. Allah nem szeret egyetlen 

tagadó bűnöst sem. 

277. Bizony azok, akik hisznek és 
jótetteket cselekszenek, akik 
elvégzik az imát és megadják a 
zakat-ot, az ő jutalmuk az Uruknál 

van. Nincs rajtuk félelem, és nem 

is fognak szomorkodni ők. 

278. Ó, ti, akik hisztek! Féljétek Allah- 
ot! És engedjétek el azt, ami az 

uzsorából fennmaradt, ha igazán 

hívők vagytok! 

)jQ\ 
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örök üdvösséget) mondta: (Hétféle embert fog Allah az Ő árnyékával beborítani 

azon a Napon, amelyen nincs más árnyék csak az Ő árnyéka. Az igazságos imám- 

ot. Azt a fiatalt, aki Ura szolgálatában neveltetett fel. Azt a férfit, akinek a szíve a 

mecsetekhez kötődik. Azt a két férfit, akik Allah miatt szeretik és tisztelik egymást, 

csak Allah ügye miatt találkoznak és indulnak útra. Azt a férfit, akit egy szép és jó 

származású asszony akart elcsábítani, ám a férfi mondta: Én félem Allah-ot. A 

titokban adakozó férfit, aki annyira elrejti (adakozását, hogy) nem tudja a balja mit 

adakozott a jobbja. És azt a férfit a magányában megemlékezik Allah-ról és a 

szeme könnytől árad.) Al- BuhárI Sahih-ja N. 629 
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279. Ám, ha ezt nem teszitek meg, 

akkor háború jelentetik be 
ellenetek Allah-tól és az Ő 
Küldöttétől. Ha megbánást 
mutattok, akkor megillet 

benneteket a tőkétek. így nem 
követtek el jogtalanságot és 
titeket sem ér jogtalanság. 

280. Ha van valaki (az adósaitok között), 

aki szorult helyzetben van, adjatok 
haladékot, amíg könnyebbsége nem 

lesz. Ám, ha adakoztok az jobb 

nektek, ha ezt felfogjátok. 

281. Féljétek azt a Napot, amelyen 
visszatértek Allah-hoz! Majd 

pedig minden egyes lélek 

megkapja annak jutalmát, amire 
szert tett. Ők nem fognak 

jogtalanságot elszenvedni1. 

282. Ó, ti, akik hisztek! Ha megszabott 

időre adóssági ügyet bonyolítotok 

le egymás között, azt írjátok le! 

Egy írnok írja le közöttetek 

méltányos módon. Egyetlen írnok 
sem tagadhatja meg, hogy leírja 
úgy, ahogyan Allah tanította meg. 

írjon! Az diktáljon, akit az 

adósság terhel, és félje Allah-ot, 
az Urát, és ne igyekezzen levenni 
az összegből semmit. Ha az adós 

gyengeelméjű, vagy gyámolatlan, 

avagy nem képes diktálni, akkor a 
waliyy-a2 diktáljon méltányos 
módon. Két tanút hívjatok a 

> >> ■>>*’. . \' > " 
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1 Többen a kegyes Elődök közül (Ibn cAbbás, Abü SaTd stb.) úgy nyilatkoztak, hogy 

ez az utolsó vers, amely kinyilatkoztatást nyert a Kegyes Koránból. 

2 A waliyy szó jelentése: gyám, törvény által kijelölt felügyelő. 
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férfiaitok közül! Ha nincs két férfi, 

akkor egy férfi és két asszony, 

olyanokat, akikkel elégedettek 

vagytok, mint tanúk! Ha egyikük 
megtéved a másik emlékeztesse és 

figyelmeztesse. A tanúk pedig 

nem húzódozhatnak ha 

felszólíttatnak. Ne tekintsétek 
méltóságon alulinak, hogy írásba 

foglaltatik, legyen az kevés, avagy 

sok, egészen a szabott időig. így 
méltányosabban viselkedtek Allah 

előtt, megfelelőbben végzitek a 

tanúskodást, és biztosítjátok, hogy 

ne merüljenek fel kételyek. Ha 
azonban olyan dologról van szó, 
ami éppen jelen van, és magatok 

között forgatjátok, akkor nem 

tekinthető vétketeknek, ha nem 
írjátok le. De, ha adásvételt 
bonyolítotok le, akkor hívjatok 

tanúkat! Nem bántalmaztathatik 

sem az írnok, sem a tanú! Ha (még 

is bántalmazást) követnétek el 

(velük szemben), akkor hibát 

követtek el. Féljétek Allah-ot! 
Allah tanít benneteket. Allah-nak 
mindenről tudomása van. 

283. Ha úton vagytok1 és nem találtok 

írnokot, akkor óvadékot (kell 

letétbe helyezni). Ha valaki 

(valami letétet) bíz valaki másra, 

az adja vissza a letétet, akire 

bízták! És félje Allah-ot, az ő 

^J===>xji 
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1 Abö Hurayra-tól maradt fenn: Allah Küldötte (Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) mondta: ‘Az utazás a büntetés egy része. Ez megakadályozza (az úton 

lévőt) étkezésében, szomjának oltásában és alvásában. így, ha valaki elvégezte 

utazásának célját, siessen haza családjához.’ 
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Urát! Ne titkoljatok el tanúságot! 
Aki eltitkolja, annak vétkes a 

szíve. Allah tudja azt, amit ti 

tesztek. 

284. Allah-é mindaz, ami az egekben 
és a földön van. Akár kitárjátok 
azt, ami a lelketekben van, akár 
elrejtitek, Allah számon kér 

majdan érte benneteket. 

Megbocsát annak, akinek Ő akar, 
és megbünteti azt, akit Ő akar. 
Allah mindenre képes. 

285. A Küldött (Muhammad- Allah 

áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) hisz abban, ami 

kinyilatkoztatott neki az ő Urától, 

és vele együtt a hívők is mind 
hisznek Allah-ban, az Ő 
Angyalaiban, Könyveiben, 

Küldötteiben. Mi nem teszünk 

különbséget az Ő küldöttei 

között. És azt mondják: „Hallunk 
és engedelmeskedünk. A Te 
bocsánatodat (kérjük) Urunk! 

Minden Hozzád tér majd meg.” 

286. Allah egyetlen lélekre sem ró ki 

többet, mint, amennyire az képes. 

Mindenkinek az jár (jóként) 
amiért megdolgozott, és az íratik 
fel ellene, amit megszerzett. 

„Urunk! Ne büntess minket, ha 

elfeledkeztünk, vagy tévedtünk! 
Urunk! Ne helyezz ránk olyan 
terhet, mint amilyet azokra 

helyeztél, akik előttünk éltek. 

Urunk! Ne helyezz ránk olyan 
terhet, amit mi képtelenek 

vagyunk elviselni. Légy elnéző 

L>' ti Jfji' \ jlí *5. 
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velünk és bocsáss meg nekünk, 
irgalmazz nekünk! Te vagy a mi 
Támogatónk! Segíts bennünket a 

hitetlenek népével szemben!”1 

1 A Baqara szúra kiválósága. Abü Mascüd hagyományozta: A Próféta (Allah áldja 

meg és adjon Neki örök üdvösséget) ‘Aki a Baqara süra utolsó tíz versét olvassa 

(recitálja), annak az elégséges.’ Ld. Al-BuhárT SahTh-ja N. 4722 



3. Az Al-cImran Guz’: 3 82 V *>M r jl^p jT 

Imrán családja /3/ 
Az Ál^Imrán1 c. szúra. 

Medinai. 
Verseinek száma: 200. 

Az Al-Anfál c. sura után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 

nevében. 

1. Alif-lam-mim2 3. 

2. Allah! La Haha illőHuwa (Nincs 
más isten csak Ő), az Élő (al- 

Hayyu), az Önmagában Létező 

Örök (al-Qayyümüf\ 

3. Ő bocsátotta le neked (ó, 
Muhammad- Allah áldja meg és 
adjon Neki örök üdvösséget) a 
Könyvet (ezt a Koránt) az 

Igazsággal, megerősítendő azt, 
ami előtte volt. És lebocsátotta 

volt a Tawrah-1 (Tórát) és az 
Ingil-t (Evangéliumot), 

4. Korábban, útmutatásként az 

emberek számára. És Ő bocsátotta 

le a Furqán-14. Bizony azoknak, 
akik hitetlenkednek Allah Jeleiben, 
nekik kemény büntetés jár. Allah 

bizony Hatalmas és Ő a bosszú5 
Birtokosa. 

5. Allah előtt semmi sem maradhat 

rejtve sem a földön, sem az égben. 

0^' 

ö0í<S Á* já öt 

1 cImrán családja, vagy nemzetsége. A szúra címe a 33. versből veszi eredetét. 

2 Ezek a betűk a szúrák elején a Korán csodáihoz tartoznak. Senki nem ismeri ezek 

jelentését, egyedül a Magasztos Allah. 

3 Az al-Qayyümu szó jelentéséhez még hozzátartozik: Aki mindent és mindenkit 
fenntart a létben. 

4 A Koránt. A Furqán szó jelentése, az amely különbséget tesz jó és rossz között. 

5 A ‘dü intiqámirf kifejezés még fordítható úgy is: a ‘megtorlás Birtokosa’. 
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6. Ő az, Aki1 formát ad nektek az 
anyaméhekben úgy, ahogyan Ő 

akarja. La Haha illa Huwa (Nincs 
más isten csak Ő)! A Hatalmas és 

a Bölcs ! 

7. Ő az, Aki lebocsátotta neked 
(Muhammad- Allah áldja meg és 
adjon Neki örök üdvösséget) a 
Könyvet (ezt a Szent Koránt). 
Ebben vannak olyan versek, 

amelyek,ímuhkam”-ok, ezekből 
áll az ^ummu-l-kitab”, más versek 

pedig úgynevezett 
ítmutasábihöt”2. Ám azok, 
akiknek szívében ferdeség lakozik 
ők azt követik belőle, ami több 
értelemmel bír- a fitna-13 
áhítozván-, és annak (rejtett) 

értelmezését áhítozván. Ám annak 
értelmezését csak Allah ismeri. És 
azok, akik nagy jártasságra tettek 

szert a tudásban azt mondják: 

„Hiszünk benne, mindez a mi 
Urunktól való!” Ám csak az ésszel 
bírók okulnak az intésből. 

8. (Ők azt mondják) „Urunk! Ne 
kényszerítsd szíveinket eltérni (az 
Igazságtól) azután, hogy 
megmutattad nekünk az Igaz, 

Egyenes Utat! És ajándékozz 

nekünk a Tőled származó 

t\3 

\jíj 

1 Minden olyan szót, legyen az ige, főnév, melléknév, névmás, amely a Magasztos 

Allah-ra utal nagy betűvel írtam a fordításomban. 

2 Muhkam: szilárdan rögzítettek, nyilvánvaló jelentéssel bírnak. Ezen versek 

tartalmazzák a törvényi parancsokat, előírásokat, büntetési szabályozásokat, kötelező 

vallási feladatokat. Míg a <4mutasábiK’ hordozhat valamiféle kétértelműséget is, 

aminek a jelentése az első pillanatban nem világos mindenki számára. Az MUmmu- 

l-Kitáb” az Ősírás, a Könyv szilárd Alapja, az eredeti változat. 

3 A fitna szó jelentése itt: széthúzás, megpróbáltatás, társítás, politeizmus. 
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kegyelemből! Hiszen Te vagy az 

Adományozó!” 

9. „Urunk! Bizony Te vagy az 
emberek összegyűjtője egy olyan 
Napra, amelyhez kétség nem 

férhet. Allah nem szegi meg az 

ígéretét.” 

10. Bizony azok, akik hitetlenkednek 

rajtuk nem segít sem vagyonuk, 

sem gyermekeik Allah-nál, 

semmiben. Ők a Tűz tüzelője 
lesznek. 

11. Mint a Fircawn (Fáraó) népének 
szokása és azoké, akik előttük 
voltak- meghazudtolták a Mi 

Jeleinket. így Allah büntetéssel 

sújtotta őket a bűneik miatt. Allah 
igen keményen Büntetető. 

‘iUíiŐ 

12. Mondd (Muhammad- Allah áldja 
meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) azoknak, akik 
hitetlenkednek: „Bizony ti 

legyőzettek és a Pokolra 
gyűjtettek össze! Milyen szörnyű 
fekhely az!” 

13. Holott jel volt a számotokra a két 
csapatban, amelyek találkozva 

összecsaptak1. Az egyik csapat 
az, amelyik Allah Útján harcol, a 
másik hitetlen. És úgy látták (a 

hívők), hogy amazok- 

szemlátomást- kétszer annyian 
vannak, mint ők; Ám Allah azt 

erősíti meg az Ő segítségével, 

akit akar. Bizony ebben okulandó 

JbSi í*J^4'í 

1 
A Badr-i csatában. 
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példa van azok számára, akik 

szemmel (belátásra kész 

értelemmel) bírnak. 

14. Az emberek számára díszessé 
tétetett a vágyak szeretete: az 

asszonyok, a fiaik, és a 

mázsaszámra mért arany és ezüst 

és a pompás telivérek és a 
lábasjószágok és a szántóföld. 

Ezek mind csak az evilági élet 

élvezhető dolgai. Ám Allah-nál 

van a legszebb visszatérés! Hizbó. 

15. Mondd: „Adjak-e hírt ennél 

jobbról? Azoknak, akik 
istenfélők, az Uruknál kertjeik 
lesznek, amelyek alatt folyók 

folynak és örökké abban időznek 

majdan. Megtisztult feleségeik1 

lesznek. És övék lesz Allah 
elégedettsége. Allah tudással bír 

az Ő szolgáit illetően.” 

16. Azok, akik azt mondják: „Urunk! 

Mi hiszünk. így bocsásd meg 

nekünk a bűneinket és védj meg 

minket a Tűz büntetésétől!” 

17. (Ők) Az állhatatosan kitartók, és 

az igazak2, és az alázatosak, és az 

adakozók, és a hajnalhasadás 

előtt bocsánatkérők. 

18. Allah tanúsítja, hogy la iláha illa 

Huwa (nincs más isten csak Ő)! 

És az angyalok is (tanúskodnak 

erről) és a tudás birtokosai is. Az 

{jA*.a91 

j'ti 

IjLij i ŰJJa-bls 

iL\lil? ^===^iű\j 

1 A megtisztult feleségek arabul ‘Azwagun mutahharatun\ ők olyan asszonyok és 

nők, akik nem küszködnek havibajjal, vizelet és széklet sem fogja őket kínozni. 

2 Hitükben, szavaikban és tetteikben. 
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Igazságosság talaján állva. Lá 
iláha illa Huwa (Nincs más isten 

csak Ő)! Ő a Hatalmas és a Bölcs! 

19. Bizony a vallás Allah-nál az 
Iszlám! Bizony azok, akiknek az 
írás adatott, csak azután 
különböztek össze, miután a tudás 
elérkezett hozzájuk. És tették ezt 

egymás iránti fenekedésből. Aki 
azonban hitetlen Allah Jeleivel 
szemben (annak tudnia kell, hogy) 
Allah gyorsan számon Kérő! 

20. Ha vitát kezdeményeznek veled 
(Muhammad- Allah áldja meg és 
adjon Neki örök üdvösséget) 
mondd: „Alávetem magam Állati¬ 

nak. És azok, akik követnek 
engem (ők is ezt teszik).” És 
mondd azoknak, akiknek az írás 

adatott (zsidók és keresztények) és 
az www/yyw/7-oknak (akik nem 
képesek olvasni): „Alávetitek 
magatokat?” És ha alávetik 
magukat akkor az Igaz Úton 

vezéreltetnek. Ám, ha elfordulnak, 
úgy terád csak a (küldetés) 
továbbadása tartozik. Allah 
tudással bír az Ő szolgái felől. 

21. Azok, akik hitetlenkednek Allah 
Jeleivel szemben és jogtalanul 
megölik a Prófétákat és megölik 

azokat, az emberek közül, akik az 

igazságosságot parancsolják meg- 
nos ezeknek add hírül a fájdalmas 
büntetést (hírét). 

22. Ők azok, akiknek kárba vesztek 
evilági és túlvilági tetteik, és 
nincsenek nekik segítőik. 

ÚÉ#=í)í \yj <J*J 
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23. Vajon nem láttad azokat, akik 

egy részt kaptak az írásból? 

Midőn ők felszólíttatnak Allah 

írására, hogy az döntsön 

közöttük. Majd egy csoport 

közülük a hátát fordítva elfordul! 

24. Ez azért történik mivel azt 
mondják: „A Tűz minket csak 

néhány meghatározott számú 

napig fog érinteni.” Káprázatba 

vitte őket a vallásukban az, amit 

maguktól kitaláltak. 

25. És hogyan lesz majdan, ha Mi 

összegyűjtjük őket egy olyan 

Napra, amelyhez kétség nem 

férhet? És mikor minden egyes 

lélek teljes jutalmazásban részesül 

amiatt, amit elkövetett. És ők nem 
fognak jogtalanságot elszenvedni. 

26. Mondd (Muhammad- Allah áldja 

meg és adjon Neki örök 

üdvösséget): ,.Ő. Uram1! A 

királyság Birtokosa! Te annak 

adod a hatalmat (a királyságot), 

akinek akarod. És attól ragadod el 

a hatalmat, akitől akarod. 

Hatalmassá teszed azt, akit akarsz 

és megalázod azt, akit akarsz. A 

Te Kezedben van minden jó! 

Bizony Te mindenre képes vagy! 

27. Te vagy az. Aki az éjszakát 

belépteted a nappalba és Te 

lépteted a nappalt az éjszakába. És 

\&A 

Jí20 

2 iUS 0^ 

j J-áí r4y 

1 Az ‘Ó, Uram’ kifejezés az arab ‘Alláhumma’ kifejezés sikertelen fordítása. Jobbat 

nem találva használtam csupán ezt a fordulatot. Lehet még: Ó Allah! Vagy: Ó, 

Uram, Allah! 
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Te hozod elő az élőt a halottból és 

Te hozod elő a halottat az élőből. 

És Te gondoskodsz arról, akiről 

akarsz, számolgatás nélkül. 

28. A hívők ne fogadják a hitetleneket 
barátaikul, a hívők helyett! Aki ezt 
teszi, az bizony szakított Allah-hal 
mindenben. Kivéve akkor, ha 

igazán félnetek kell tőlük. Allah 

figyelmeztetve int magától 
benneteket. Allah-hoz lesz 
majdan az út.” 

29. Mondd (Muhammad- Allah áldja 
meg és adjon Neki örök 
üdvösséget): „Akár elrejtitek azt, 
ami a lelkeitekben van, akár 

nyilvánosságra hozzátok, Allah 

tudja azt. És O tudja azt is, ami az 
egekben és a földön van. Allah 

mindenre képes.” 

30. Azon a Napon, amikor minden lélek 
maga előtt találja mindazt a jót, amit 

elkövetett és mindazt a rosszat is, 

amit elkövetett. Akkor azt szeretné, 
hogy bárcsak közte és (azon nap) 
között nagyon nagy távolság lenne. 
Allah figyelmeztetve int magától 
benneteket. Allah Könyörületes a 
szolgákkal. 

31. Mondd (Mnhammad- Allah áldja 
meg és adjon Neki örök 

üdvösséget): „Ha szeretitek 
Allah-ot, akkor kövessetek 
engem!1 Abban az esetben Allah 

0^^====^ \ \ 
^ ^ ^ ^ tó. ** 

^===üjyűtf- jl JS 
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1 Abü NagTh al-cIrbád b. Sáriya-tól, aki mondta: Allah Küldötte (Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget) egy hatalmas intéssel intett bennünket, amelytől 

megremegtek a szívek és könnytől áradtak a szemek. így szóltunk: Ó, Allah 
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szeretni fog benneteket és Allah 
megbocsátja bűneiteket. Allah 

bizony Megbocsátó és Irgalmas.” 

32. Mondd (Muhammad- Allah áldja 

meg és adjon Neki örök " " ^ YtJ1 
üdvösséget): „Engedelmeskedj etek [Wü^===& ±0 

Allah-nak és a Küldöttnek! Ám, ha 
elfordultok, Allah bizony nem 

szereti a hitetleneket.” 

33. Bizony Allah kiválasztotta Ádüm- 

ot (Ádámot) és Nüh-oi (Noét) és 
Ibrahim (Ábrahám) nemzetségét 
és cImrán nemzetségét (családját) 

a Világok fölé1. 

34. Egymás leszármazottaiként! Allah 
a Halló és a Látó! 

35. Midőn clmrán felesége azt 

mondta: „Uram! Én neked 
ajánlom fel azt, ami a testemben 

van! Fogadd el tőlem! Hiszen Te 

vagy a Halló és a Tudó.” 

36. És miután megszülte őt, azt 

mondta: „Uram! Leánygyermeket 

hoztam a világra.” Ám Allah 

jobban tudja mit hozott ő a világra. 
„A fiúgyermek nem olyan, mint a 
lánygyermek. Maryam-nak (Mária) 

neveztem el őt. A Te védelmed alá 

helyezem őt és a leszármazottad a 

Ojóő J ^ A 

bjr5^ lÁ* 

cil^Ür5 

Küldötte! Olyan ez, mint egy búcsúzó személy intése. Hagyj hát ránk valamit! 

Mondta: ^Örökül hagyom nektek Allah félelmét. Továbbá az engedelmességet még 

abban az esetben is, ha egy etióp rabszolga neveztetik is ki föl étek. Aki majd még 

ezután fog élni közületek sok vélemény különbséget fog látni. így hát 

ragaszkodjatok az én szunnámhoz és az igaz útra vezérelt kalifák szunnájához, 

őrlőfogaitokkal ragadjátok azt meg! Óvakodjatok az újításoktól! Hiszen minden 

újítás (bicfa) maga a tévelygés.” Abü Dáwud és at-Tirmidl jegyezték le. 

1 Mindegyiket a maga idejében. 
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megkövezendő sátán elől.” 

37. Az ő Ura (Allah) elfogadta őt szép 

elfogadással és jó módon növelte 
őt. Zakariyyá (Zakariás) 

védőszárnyai alá helyezte. És 
mindig midőn belépett hozzá 
Zakariyyá a szentélybe1 úgy találta, 
hogy mindennel el van látva. 
Mondta: „0 Maryam (Mária)! 
Hogyan, honnan lehet ez neked?” 

Mondta: „Ez Allah-tól származik. 
Allah bizony arról gondoskodik, 

akiről akar, számolgatás nélkül.” 

38. Ezután fohászkodott Zakariyyá 
(Zakariás) az Urához, így 
szólván: „Uram! Ajándékozz 

nekem Tőled származó jó utódot! 
Hiszen Te vagy az, Aki 

meghallgatod a fohászt.” 

39. És szólították őt az Angyalok 

miközben ő a szentélyben2 állva 
imádkozott: „Allah bizony Yahyá 
(János) örömhírét közli veled, 

megerősítendő az Allah-tól való 
szót3. Úr lesz ő és önmegtartóztató4 
és próféta az igazak közül.” 

40. Mondta: „Uram! Hogyan lehetne 

nekem fiúgyermekem, hiszen már 

igen idős korba jutottam és a 
feleségem meddő?” Mondta 

:\"'C 
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1 Itt az arab szövegben az ‘al-mihrábu" szó szerepel, ez jelentheti még a 

következőket is: imahely, magányos elhúzódásra alkalmas szoba. 

2 Ld. Az előbbi lábjegyzetet! 

Itt az arab eredetiben a ‘musaddiqan bi-kalimatin mina-LláhV azaz ‘megerősítendő 

az Allah-tól való szót’ kifejezés található. Ez pedig utalás Jézusra, hiszen tudjuk, 

hogy ő ‘kalimatu-LláhV ‘Allah szava (Légy!)’ 

4 A Kommentátorok szerint a szövegben szereplő hasür szó jelentése: önmegtartóztató 

a nőkkel szemben, így a gyermekáldás is elkerülte őt. 
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(Allah): „Ekképpen! Allah azt 
tesz, amit csak O akar.” 

41. „Uram!” - mondta. „Adj nekem 
jelet!” (Allah) Mondta: „A te 
jeled az lesz, hogy nem beszélsz 
az emberekkel három napig csak 
jellel. És emlékezz meg a te 

Uradról igen gyakran és 
magasztald Őt este és reggel!” 

42. (Emlékezz) Midőn mondták az 
Angyalok: „Ó Maryam (Mária)! 
Bizony Allah kiválasztott téged 

és megtisztított. És kiválasztott 
téged a Világok asszonyai fölé 
(helyezve).” 

43. „Ó, Maryam (Mária)! Viselkedj 
alázatosan1 a te Uraddal 

szemben! Borulj le és hajolj meg 
a meghajtókkal együtt!” 

44. Ez a szemmel nem tapasztalható 

dolgok2 hírei közé tartozik. Ám 
Mi sugallatot adunk neked 
(Muhammad- Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget) 
arról. Te nem voltál náluk midőn 
elvetették tollaikat (sorsot húzva), 
hogy (megtudják) melyikük veszi 

gondjaiba Maryam-ot. És nem 

voltál akkor sem náluk midőn 
vitába keveredtek egymással. 

45. (Emlékezz!) Midőn azt mondták 

az Angyalok: „Ó, Maryaml Allah 
a Tőle származó szó örömhírét 

<íUjW(J\5 <J\s 

eJlS Aj 

(§)oá^á^-4 
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1 Itt az arab eredetiben a ‘ Yá Maryamu-qnutT szerepel, amit fordíthatunk még így is 

‘Engedelemmel vesd alá magad Allah szolgálatának!’ A Versben szereplő ige 

nagyon széles jelentés tartalommal bír. 

2 Ez is a gayb a ‘láthatatlan’-ba tartozik, híradás az elmúlt dolgokról. 
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közli veled! A neve al-MasThu 
cIsa-bnu Maryama (a Messiás, 

Jézus, Mária fia). Aki kiemelkedő 

tiszteletű lesz az evilági életben 
és a Túlvilágon és (az Allah-hoz) 
közelállókhoz fog tartozni.” 

46. „És beszélni fog az emberekhez 
(már) a bölcsőben és (majdan) 

érett felnőttként is. És az igaz 

kegyesekhez fog tartozni.” 

47. Mondta: „Uram! Hogyan lehetne 

nekem gyermekem, holott eddig 

nem érintett engem (férfi) ember?” 

Mondta: „Ekképpen! Allah azt 

teremt, amit akar. Ha egy dolgot 

elhatározott, csupán azt mondja: 

„Légy!” és már meg is van.” 

48. És (Allah) megtanítja neki 

(Jézusnak) a Könyvet és a 

Bölcsességet és a Tórát és az 

Evangéliumot. 

49. Küldöttként (küldjük Jézus-t) Izrael 

fiaihoz (és ő így szól): „Én 

bizony jelet hoztam nektek el a ti 

Uratoktól. És bizony én formázok 

nektek agyagból egy olyan dolgot, 

aminek madár formája lesz, és 
(lelket) lehelek belé és madár lesz. 
És mindez Allah engedelmével. És 

meggyógyítom a vaknak 

születettet, a leprást és életre 

keltem a halottakat- Allah 
engedelmével. És hírt fogok adni 

nektek arról, mit fogtok enni és mit 

halmoztok fel a házaitokban. 

Bizony ebben jel van a számotokra, 
ha igazán hívők vagytok.” 

S) Si 

4jis\ ti\ 5 
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50. „És megerősítendő azt, ami már 
előttem itt volt a Tórából. És 
azért, hogy megengedetté tegyek 

a számotokra néhány olyan 

dolgot, ami eleddig tilalmas volt 

a számotokra. Jelet hoztam 

nektek az Uratoktól. Féljétek hát 
Allah-ot és engedelmeskedjetek 
nekem!” 

51. „Bizony Allah az én Uram és a ti 

Uratok! Őt szolgáljátok hát! Ez 

az Egyenes Út!” 

52. És miután Jézus észlelte a 

hitetlenséget a részükről, azt 

mondta: „Kik az én segítőim az 
Allah-hoz (vezető úton)?” Azt 

mondták az al-Hawáriyyün1: „Mi 

vagyunk Allah segítői! Hiszünk 
Allah-ban! És te pedig tanúsítsd, 
hogy mi Neki vetjük alá 

magunkat.” 

53. Urunk! Hiszünk abban, amit Te 
kinyilatkoztattál, és követjük a 
Küldöttet. írj minket a tanúsítók 

közé2! 

54. Ám ők (a hitetlenek) fondorlathoz 

folyamodtak. Ám Allah is 

fondorlathoz folyamodott. És 
Allah a legjobb fondorlatot 
készítette elő. 

55. Midőn mondta Allah: „Ó Jézus! 

Elragadva elszólítalak téged és 
felemellek Magamhoz és 

megtisztítalak azoktól, akik 

CÁÍÍ'h 

\xk ^k=vjj Jp 51 

A J ST _J&===£\ 

J (Jl <£jif (jfe 

(f)5y^\ \S&é==Jb 

5e£j 4^5 ái 

1 Ezt az arab szót fordíthatjuk: apostoloknak vagy tanítványoknak is. 

2 Akik tanúságot tesznek arról, hogy la Haha illá-Lláh ‘Nincs más isten, csak Allah!’ 
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hitetlenkedtek. És azokat, akik 

követtek téged azok fölé helyezem, 

akik hitetlenkedtek, egészen a 

Feltámadás Napjáig. Majd Hozzám 
lesz visszatérésetek. És Én 
ítélkezni fogok közietek abban, 

amiben összekülönböztetek.” 

56. „És, ami pedig azokat illeti, akik 

hitetlenkedtek, azokat Én kemény 

büntetéssel fogom büntetni úgy az 
evilági életben mint a Túlvilágon. 
És nem lesznek nekik segítőik.” 

57. Ami pedig azokat illeti, akik 

hisznek és jótetteket 
cselekszenek, azoknak az ő teljes 

jutalmukat adja meg Ő. Ám Allah 

nem szereti a bűnösöket. 

58. Ezt recitáljuk neked (Muhammad- 

Allah áldja meg és adjon Neki 

örök üdvösséget) a Jelekből és a 
Bölcs Intésből. 

59. Jézus példázata Allah-nál olyan, 

mint Ádám példázata: porból 

teremtette meg őt, majd azt mondta 
neki: „Légy!” És már meg is volt. 

60. Az Igazság a te Uradtól van! Ne 

tartozz hát a kételkedők közé! 

61. És ha bárki is vitába száll veled, 

vele (Jézussal) kapcsolatban, azt 

követően, hogy elért hozzád ez a 
tudás1, úgy mondd: „Gyertek! 
Szólítsuk elő a mi fiainkat és a ti 

fiaitokat és a mi asszonyainkat és 

a ti asszonyaitokat, magunkat és 

Miszerint: Jézus odaadó, hű szolgája Allah-nak. 

^ > 
& 

<$) 
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titeket, majd fogadjunk kölcsönös 

átkot arra, hogy Allah átka sújtsa 

a hazugokat!” 

62. Bizony ez az Igaz Közlés! Wa ma 

min Hah in illá-Llahu (Nincs más 
isten csak Allah)! Ő a Hatalmas 

és a Bölcs. 

63. Ha elfordulnak, úgy Allah-nak 
tudomása van a bajt terjesztőkről. 

64. Mondd (Muhammad- Allah áldja 

meg és adjon Neki örök 
üdvösséget): ítÓ Könyv Népe 
(zsidók és keresztények)! Jöjjetek 

(és egyezzünk meg) köztünk és 
köztetek egyenes és igazságos 
szóra: Arra, hogy nem szolgálunk 

mást csak Allah-ot! (És arra, hogy) 
Nem állítunk Mellé társakat. (És 

arra, hogy) Egyikünk sem választja 
a másikat urának Allah helyett!1 

Ám, ha elfordulnak, akkor 
mondjátok: Tanúsítsátok, hogy mi 
muzulmánok vagyunk!” 

65. Ó Könyv Népe (zsidók és 

keresztények)! Miért 
kezdeményeztek vitát Ibrühim-dX 
(Ábrahám) kapcsolatban? Holott 

a Tóra és az Evangélium csupán 

őutána küldetett le. Hát nem 

fogjátok fel ésszel? 

) \jy 

SÍ \ j^===Áyj b— 

SJ Sj 

°^y 

(í) y&\'z-oxjd 

1 Al-Buhán SahJh-jébm N. 4278 egy hosszú hagyomány részeként olvashatjuk Allah 

Küldöttének (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) levelét, amelyet 

Heracleus-nak Bizánc urának küldött: ttA Könyörületes és Irgalmas Allah nevében! 

(Ez a levél) Muhammad-tól, Allah Küldöttétől (jön) Heracleus, Bizánc uralkodójának. 

Béke legyen azon, aki követi az útmutatást! Ezek után. Én felszólítalak téged az 

Iszlám hívásával. Vedd fel az Iszlámot s így mentesülsz (Allah büntetésétől)! Vedd 

fel az Iszlámot és Allah kétszeres jutalmat fog neked adni. Ám, ha ezt elutasítod te 

leszel a felelős alattvalóid minden bűnéért.” 
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66. íme ti vagytok azok, akik vitát 

kezdtek arról, amiről tudomásotok 

van. Ám miért kezdtek vitát arról, 
amiről nincs tudásotok? Allah 
tudja, ám ti nem tudjátok. 

67. Ibrahim (Ábrahám) nem volt sem 
zsidó, sem pedig keresztény. 
Hanif1 volt ő, aki alávetette 
magát (muzulmán). És nem 

tartozott a társítok közé sem. 

68. Bizony Ibrahim-hoz (Ábrahámhoz) 

azok az emberek állnak a 

legközelebb, akik követték őt és ez 

a Próféta (Muhammad- Allah áldja 
meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) és azok, akik hisznek. 
Allah a hívők támogatója! 

69. Egy csoport a Könyv Népe közül 

szeretne tévelygésbe vinni 
benneteket. Ám csupán 

önmagukat viszik tévelygésbe, 
ám ezt ők nem veszik észre. 

70. Ó Könyv Népe! Miért 

hitetlenkedtek Allah Jeleivel2 
szemben? Holott ti tanúi vagytok 
(azok igazságának)! 

71. Ó Könyv Népe! Miért ferdítitek 

el az Igazságot a hamissággal és 
rejtitek el az Igazságot? Holott ti 
tudjátok! 

72. Egy csoport a Könyv Népe közül 

azt mondta: „Higgyetek abban, 

ami leküldetett azoknak, akik 

'A. 

ü$J Áittj 

(J) 

s- A cJ Isj 

1 Hamfun, tbsz. hunaja u: tiszta, romlatlan, eredeti hittel rendelkező személy. 

2 Azokkal a versekkel szemben, amelyek Muhammad (Allah áldja meg és adjon neki 

örök üdvösséget) leírását tartalmazzák a Tórában és az Evangéliumban. 
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hisznek a nap kezdetén! Ám 
legyetek hitetlenek azzal szemben 

a nap végén! Talán visszatérnek.” 

73. És ne higgyetek (másnak) csupán 
azoknak, akik a ti vallásotokat 
követik. És mondd (Muhammad- 

Allah áldja meg és adjon Neki 

örök üdvösséget): 4CAz igaz 
vezetés Allah Vezetése!” (És ne 
higgyétek, hogy) Más valakinek 

is megadatott az, ami nektek 
megadatott, avagy vitát kezdenek 
veletek az Uratoknál. Mondd 

{Muhammad- Allah áldja meg és 
adjon Neki örök üdvösséget): (6A 
túláradó kegyelem Allah 
Kezében1 van! Annak adja, 
akinek akarja. Allah a mindent 

átfogó és a Tudó.” 

74. Azt választja ki az Ő könyörületére, 
akit akar. Allah a hatalmas túláradó 
kegyelem Birtokosa. 

75. A Könyv Népe között vannak 
olyanok, (ha közülük egyre) 

rábízol egy qintár-1 (nagy 
mennyiség neve), az azt 
visszaadja neked. Ám van 
közöttük olyan, akire ha rábízol 

J-íáiu b ^ üb ^ 

1 Az ilyen „Allah keze” és ehhez hasonló Jelzőket és Tulajdonságokat, 

Attribútumokat, amelyek a Koránban megjelennek a Magasztos Allah-hal 

kapcsolatban mindig úgy kell értelmeznünk, hogy ezek valóságos Jelzői és 

Tulajdonságai, ám nem hasonlatosak a teremtettek tulajdonságaihoz és jelzőihez. 

Ezeket a Jelzőket nem szabad összehasonlítani a teremtett jelzőivel így a tasbih 

bűnét követnénk el. Nem szabad ezeket megfosztani a tartalmuktól így a tcf til bűnét 

követnénk el. Ezen Attribútumok mindig úgy értendők, ahogyan azok a Magasztos 

Allah egyedüliségének megfelelnek. Hiszen a Magasztos mondta: (Nincs Hozzá 

hasonló!) 42:11. Az ilyen Attribútumok magyarázatánál minden esetben a Kegyes 

Elődök (As-Salafa-s-Sálih) által reánk hagyományozott értelmezést és magyarázatot 

közöljük a fordításban. 
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egy dinár-t1, nem adja vissza azt 
neked, csak ha folyamatosan 
kérve mellette vagy. Ez azért 

történik így, mivel azt mondják: 

ítAz írástudatlanokkal 

kapcsolatban nincs semmilyen 
kötelezettségünk.” Allah-hal 
szemben hazugságot állítanak. És 
ők ezt tudják. 

76. De nem! Aki teljesíti a szerződést 

és istenfélő (annak bizony tudnia 
kell, hogy); Allah bizony szereti 
az istenfélőket! 

77. Bizony azok, akik Allah iránti 

szerződésüket és esküvéseiket 
kiárusítják potom áron, azoknak 
nem lesz részesedésük a 

Túlvilágon. És Allah nem fog 
beszélni velük és Ő nem fog 
reájuk tekinteni a Feltámadás 

Napján. És nem fogja 

megtisztítani őket2. Fájdalmas 
büntetés vár majdan rájuk! 

78. Bizony van közöttük egy olyan 

csoport is, akik nyelvükkel 
csalárd módon elferdítik3 a 
Könyvet, hogy azt gondoljátok: 

Ez a Könyvből való. Ám az nem 
a Könyvből való! És vannak 
olyanok, akik azt mondják: ttAz 

Allah-tól származik.” Ám az nem 

Allah-tól származik! És Allah-hal 
szemben hazugságot mondanak, 

0 Cj '±kssa§\ 

kö öl 

1 A gintár, tbsz. qanáüru szó jelentése egy mázsa lehet, s ennek a törtrésze a dinár- 

nyi mennyiség. 

2 Allah Könyőrülete így elkerüli őket, bűneik felíratnak ellenük és így a Pokolba 
kerülhetnek. 

3 Ahogyan azt felolvassák. 
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és ők tudják azt! 

79. Egy ember, akinek Allah a 

Könyvet, a Bölcsességet és a 

Prófétaságot adta, nem teheti azt 

meg, hogy (ezek után) azt mondja 
az embereknek: ttLegyetek az én 

szolgáim, Allah helyett!” Ám 
inkább (azt mondja:): t6Legyetek 

rabbaniyyün azáltal, hogy 

tanítjátok a Könyvet és ti 

magatok is tanultok.” 

80. És nem fogja megparancsolni 

nektek azt (sem), hogy az 

Angyalokat és a Prófétákat 

vegyétek magatoknak uraitokul.1 2 
Vajon megparancsolhatja-e a 

hitetlenséget azután, hogy ti 
(muzulmánok lettetek) 
alávetettétek magatokat? 

81. És midőn Allah egyezséget kötött 

a Prófétákkal (mondván): ítLám 

itt van az, amit a Könyvből és a 
Bölcsességből adtam nektek. 

Majd Küldött (Muhammad - 

Allah áldja meg és adjon Neki 
örök üdvösséget) jön el hozzátok, 

megerősítendő azt, amivel már 

rendelkeztek. Higgyetek neki és 
segítsétek őt!” (Allah) Mondta: 
^Elismeritek és elfogadjátok az 

$ ojj 

^>ÁLo 

fjt í-LJ jélci ^ ác>.\ Á? 

ií; 

1 Rabbaniyy tbsz. rabbaniyyün szó jelentése Ibn cAbbás-ra támaszkodva: bölcs, a 

vallástudományban jártas, a vallásjogot kellően ismerő és alkalmazó személy. 

Qatada és mások szerint: az istenszolgálat és istenfélelem emberei. 

2 cUmar hagyományozta: Hallottam a Prófétát (Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget), amint mondja ‘Ne essetek túlzásba velem kapcsolatban! Ahogyan a 

keresztények túlzásba estek Mária fiával (Jézussal) kapcsolatban. Én csupán az O 

(Allah) szolgája vagyok. Mondjátok: Allah szolgája és Küldötte.’ Al-Buhárl SahJh- 

ja. N.3261 
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egyezségemet kötelezőnek 

magatok számára?” Mondták: 

„Elfogadjuk!” Mondta: 

„Tanúsítsátok és Én is a tanúsítók 
közül való leszek veletek!” 

82. Akik pedig ezután elfordulnak, 
azok a bűnösök! 

83. Vajon Allah Vallása helyett más 

vallás után vágyakoznak? Holott 
Neki vetette alá magát mindenki, 
aki az egekben és a földön van- 

akár jószántából, akár akarata 

ellenére. És Hozzá lesz majdan 
visszatérésük. 

84. Mondd (Muhammad - Allah áldja 

meg és adjon Neki örök 

üdvösséget): „Hiszünk Allah-ban 
és abban, ami lebocsáttatott 

nekünk és abban, ami 

lebocsáttatott Ibráhím-mk 
(Ábrahámnak) és IsmtfTl-mk 
(Izmael-nek) és Isháq-mk 

(Izsáknak) és Yaqüb-n&k 

(Jákobnak) és a törzseknek1 és 
abban, amit A tusa (Mózes) és cIsa 
(Jézus) és a Próféták kaptak az 

Uruktól! Nem teszünk 

különbséget közöttük, egyikkel 
szemben sem! Mi Neki (Állati¬ 

nak) vetjük alá magunkat.” 

85. Aki az Iszlám helyett más vallás 
után vágyakozik, az attól nem 
fogadtatik el2. És az a Túlvilágon 

JJ* Ji_íó 

4^ J 4 

S?-*í 

1 A törzsek: Jákob tizenkét fiának leszármazottak jelenti. 

2 A Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) mondta: 'Aki olyan 

cselekedetet hajt végre, amely nem a mi ügyünk szerint való az visszautasítandó.’ 

Vagy Allah Küldötte (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) mondta: 'A 
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bizony a kárvallottak közé fog 

tartozni. 

86. Hogyan vezethetne Allah az Igaz 
Útra egy olyan népet, amely 
hitetlenkedett, a korábbi hitük után 

és (azután, hogy) tanúsították, 
hogy a Küldött (Muhammad - 

Allah áldja meg és adjon Neki 
örök üdvösséget) valós és igaz, és 

(azután, hogy) világos 
bizonyítékok érkeztek hozzájuk? 

Allah nem vezeti a bűnös népet. 

87. Az ö jutalmuk az, hogy Allah 
átka reájuk és az angyaloké és 

minden emberé. 

88. Örökké abban1 fognak időzni. És 

a büntetésből nem kapnak 
könnyítést, és haladékot sem 

kaphatnak. 

89. Kivéve azokat, akik ezt követően 
megbánást mutatnak és kegyes 

tettekkel helyre igazítanak (jobbító 

szándékkal). Hiszen Allah a 
Megbocsátó és az Irgalmas. 

90. Bizony azok, akik hitetlenkedtek, 

a hitük után, majd pedig 

növekedtek a hitetlenségben, 

tőlük nem fogadtatik el a 
megbánásuk. Ők a tévelygők! 

üj i?/ü== 

__í 4^ ül? 

j^===L^\j 

* < 

\y>Ay\j jJü o* iy.LiJ cyj\\S l 

Feltámadás Napján előjönnek a tettek. Jön az ima és mondja: Ó, Uram én az ima 

vagyok. És Ő mondja: Te jó alapon állsz. Majd jön az adakozás és azt mondja: O, 

Uram! Én az adakozás vagyok. Ő mondja: Te jó alapokon állsz. Majd jön a böjt és 

azt mondja: Ő, Uram! Én a böjt vagyok. Ő mondja. Te jó alapokon állsz. Majd 

jönnek a többi cselekedetek és mindegyikkel hasonló történik. Majd jön az Iszlám 

és mondja: Ó, Uram! Te vagy a Béke én pedig az Iszlám. És mondja a Magasztos 

Allah. Tejó alapon állsz. Ma Én általad fogadok el és adok.’ Ahmad jegyezte le. 

1 Az átokban maradnak, aminek a következménye a Pokolbeli örökös tartózkodás. 
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91. Bizony azok, akik hitetlenkedtek 

és hitetlenként haltak meg, 
azoktól-egyiküktől sem- 

fogadtatik el (még az egész) föld 

arannyal megtöltve (sem), (ha ) 

ezzel szeretné megváltani magát. 
Nekik fájdalmas büntetés jár és 
nem lesznek nekik segítőik! 

Guz’4. 

92. Addig nem fogjátok a jámbor 
kegyességet elérni, amíg nem 

adakoztok olyan valamiből, amit 
ti magatok is szerettek. És 

akármit is adakoztok Allah arról 
tud! Hizb7. 

93. Minden étel megengedett volt 

Izrael fiai számára kivéve az, 
amit Izrael tiltott meg a maga 
számára- azelőtt, hogy a Tóra 

lebocsáttatott volna. Mondd: 

„Hozzátok a Tórát és olvassátok 

azt fel, ha az igazat szólók közül 
valók vagytok!” 

94. És azok, akik ezt követően 

hazugságot koholnak Allah-hal 
szemben, azok a bűnösök. 

95. Mondd (Muhammad- Allah áldja 
meg és adjon Neki örök 

üdvösséget): „Allah igazat szólt! 

Kövessétek Ibrahim (Ábrahám) 

vallását uhanif”-ként, ő nem 

tartozott a társítókhoz.” 

96. Bizony az első Ház, amely az 

emberek számára emeltetett, az az, 
amely Bakka-bán1 van, áldottan és 

J 

ti } l ^ A ^ 

SÍ J>j j 

4jd\ JS 

Bakka nem más, mint Mekka (arabul Makkatu) névváltozata. Mekkának számos 
í 
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útmutatásként az emberek számára. 

97. Világos jelek vannak benne. 
(Olyanok, mint) Ibrahim 

(Ábrahám) helye (ahol imára állt 

fel)1. Aki belép abba, az 
biztonságban van. Allah-hal 
szemben az emberek kötelessége 

a Házhoz való zarándoklat, ha 

módjuk van rá2. Aki pedig 
hitetlenkedik, (annak tudnia kell) 
Allah nem szorul rá a világokra. 

98. Mondd: ítÓ Könyv Népe! Miért 
hitetlenkedtek Allah Jeleivel 
szemben? Allah tanúja annak, 

amit ti tesztek!” 

99. Mondd: ttÓ Könyv Népe! Miért 
fordítjátok el Allah Útjáról, 
azokat, akik hisznek? És azt 
akarjátok, hogy (az ő útjuk) ferde 

legyen, holott ti tanúsítók 
vagytok. Allah nem hanyagolja el 

azt, amit ti tesztek.” 

100. Ó ti, akik hisztek! Ha 
engedelmeskedtek azok egy 
csoportjának, akik a Könyvet 

kapták meg, akkor ők titeket, a 

hitetek után, hitetlenekké akarnak 

tenni. 
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neve van: Mákká, Bakka, al-Baladu-l-Aminu (A biztonságos és biztonságot nyújtó 

Város), Ummu-l-Qurá (a Városok Anyja) stb. A benne levő Kacfra nevei közül 

pedig megemlíthető: al-Baytu-l- AtTqu (az Ősi Ház), al-Baytu-l-Harámu (A Szent 

Ház). 

1 Illetve jelentheti még azt a helyet is, ahol a Kacba építésekor állt. 

2 Ha rendelkeznek a szükséges saját anyagi forrással. 

Ibn cUmar hagyományozta miszerint a Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) mondta: ‘Az Iszlám öt dologra építtetett: A tanúságtételre, hogy nincs 

más isten csak Allah és hogy Muhammad Allah Küldötte. Az ima megtartására, a 

zakát megadására, a Házhoz történő zarándoklatra, és a Ramadán havi böjtre.’ 
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löl. Hogyan is hitetlenkedhettek? 

Holott Allah Versei (Jelei) 

recitáltatnak nektek. És közöttetek 

van az Ő Küldötte (Muhammad - 

Allah áldja meg és adjon Neki 

örök üdvösséget). Aki Allah-hoz 
ragaszkodik, az az Egyenes Úton 
vezéreltetik. 

102. Ó ti, akik hisztek! Féljétek Allah-ot, 

az Őt megillető istenfélelemmel!1 
És csak úgy haljatok meg, hogy 

muzulmánok vagytok! 

103. És kapaszkodjatok Allah 

kötelékébe2 mindannyian! És ne 

szakadozzatok szét!3 És 

emlékezzetek Allah azon 

kegyelmére, amit irántatok 

gyakorolt, amidőn ellenségek 

voltatok, ám Ő egyetértést 

teremtett a szíveitek között, és az 

Ő kegyelme révén testvérekké 
váltatok. És midőn a Tűz 

mélyének a szélén voltatok, Ő 
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1 Abü Umáma Sudayyi bin cIglán al-BáhilT mondta: Hallottam Allah Küldöttét (Allah 

áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) amint a Búcsú Zarándoklat idején ezt a 

beszédet mondta: ‘Féljétek Allah-ot! És imádkozzátok el a (napi) ötötöket 

(imátokat), böjtöljétek végig a hónapotokat (Ramadün-1), teljesítsétek a vagyonotok 

után kötelező zakát-ot, engedelmeskedjetek vezetőiteknek! így Uratok 

Paradicsomába léphettek be.’ At-TirmidT közölte. 

2 Itt az arab eredetiben a ‘bi-habli-Lláhf kifejezés szerepel ezt fordítottam le. At- 

Tabari jegyezte le, Abü Sa°Id-tól, aki mondta: ‘Allah Küldötte (Allah áldja meg és 

adjon neki örök üdvösséget) mondta: Allah Könyve az maga Allah Köteléke, amely 

az Ég és a Föld között téríttetett le.’ 

Abü Hurayra hagyományozta, miszerint Allah Küldötte (Allah áldja meg és adjon 

Neki örök üdvösséget) mondta: WA zsidók és a keresztények hetvenegy vagy 

hetvenkét (különböző) csoportra szakadtak szét. Ez a vallási Közösség (az Iszlám) 

hetvenhárom csoportra fog szétszakadni. Mind a Pokolba kerül, kivéve egyet. Ez 

pedig az, amelyen én vagyok és a Társaim ma.” (azaz amit a Próféta (Allah áldja 

meg és adjon Neki örök üdvösséget) és a Társai követnek: a Korán, a 

Hagyományok. A Fordító) At-TirmidT, Ibn Maga és Abü Dáwud közölték. 
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megmentett benneteket onnan. 

Allah ekképpen magyarázza meg 

nektek az Ő Jeleit. Talán az Igaz 

Útra vezéreltettek. 

104. És így belőletek olyan közösség 

válhasson, amely felhív a jóra, 
megparancsolja a helyénvalót (al- 

rndrüfu, az Iszlám által 
megparancsolt és elrendelt 

dolgok összessége) és megtiltja a 

rosszat (al-munkaru, az Iszlám 

által megtiltott és kifogásolt 
dolgok összessége). Ők lesznek a 

boldogulok. 

105. Ne legyetek olyanok mint azok, 
akik csoportokra szakadtak szét 

és nézeteltérés támadt közöttük 

azután, hogy elérkeztek hozzájuk 

a világos jelek. Nekik hatalmas 
büntetés jár! 

106. Azon a Napon (a Feltámadás 

Napján) némely arcok fehérré és 

ragyogóvá lesznek, más arcok 
pedig elfeketednek. És azok, 

akiknek arca elfeketedik (az 
mondatik nekik): „Hitetlenek 
lettetek a hitetek után? ízleljétek 

hát meg azt a büntetést, amivel 

szemben hitetlenek voltatok!” 

107. Ám azok, akiknek arca ragyog, 
ők Allah Könyörületébe jutnak, 

amelyben örökkön időznek. 

108. Ezek Allah Versei (Jelei). Mi az 
Igazságnak megfelelően 

recitáljuk azt neked (Muhammad 

- Allah áldja meg és adjon Neki 
örök üdvösséget). Allah nem akar 
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igazságtalanságot a Világokkal 
szemben. 

109. Allah-é mindaz, ami az egekben 

és a földön van! Hozzá térnek 

majdan vissza dolgok. 

110. Ti1 vagytok a legjobb Közösség, 
amely (valaha is) elküldetett a 

emberiség számára. Ti 

megparancsoljátok a helyénvalót2, 
és megtiltjátok a rosszat és hisztek 

Allah-ban. Ha a Könyv népe is 

hitt volna, az jobb lett volna a 
számukra. Vannak közöttük 

hívők. Ám a legtöbben bűnösök3. 

111. Nem fognak kárt okozni nektek, 

csupán kisebb sérelmet. Ha 
ellenetek harcolnak, a hátukat 
fogják fordítani felétek, ám majdan 

nem részesülnek segítségben. 

112. A megaláztatás íratott meg a 

számukra, bárhol is találnak rájuk. 
Kivéve azokat, akiket Allah 

köteléke és az emberek köteléke 

(véd). És Allah haragvását vonják 

magukra és a szegénység íratott 

meg a számukra. Ez azért történik 

velük mivel hitetlenkedtek Allah 

Jeleivel szemben, és igaztalanul 
megölték a prófétákat és azért is 
mert szembefordultak (Allah-hal) 

és áthágtak (minden megszabott 

törvényi rendelkezéseket). 

\oyU \ Jűí J'íj 
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1 Muzulmánok, az Iszlám vallás igaz követői. 

Itt az arab eredetiben az al-macrüfu szó szerepel, ami a 104, Versben már 

előfordult. 

J Több arab szót is „bűnös” fordítással adtam vissza. Az arab eredetiben itt a Jasiq 

szó szerepel, ami: engedetlen Allah parancsaival szemben. 
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113. Ám ők nem egyformák! A Könyv 

Népe között van egy szilárd (hitű) 
közösség, akik Allah Verseit 
recitálják, az éjszaka óráiban, és a 

földre borulnak le. 

114. Hisznek Allah-ban és az Utolsó 

Napban és megparancsolják a 

helyénvalót és megtiltják a rosszat. 
És versengve buzgólkodnak a jó 
dolgokban. Ők a kegyes jámborok 

közé tartoznak. 

115. És akármi jót is tesznek az nem 
tagadtatik majd le. Allah tudással 
bír az istenfélőkről. 

116. Bizony azok, akik hitetlenkednek, 

azokon semmit sem fognak 

használni, sem javaik, sem pedig 

gyermekeik Allah-nál. És azok 

lesznek a Tűz népe! Örökkön 
abban fognak tartózkodni. 

117. Annak a példázata, amit adakoznak 
az evilági életben olyan, mint annak 

a szélnek a példázata, amely jeges 
fuvallató és, amely egy olyan 
népnek a vetését sújtotta, amely 

önmaga ellen vétkezett és 
elpusztította azt (a szél). Ám Allah 

nem követett el ellenük bűnt, ám ők 
követtek el bűnt saját maguk ellen. 

118. Ó ti, akik hisztek! Ne engedjetek 
a belső köreitekhez olyanokat, 
akik nem tartoznak hozzátok! 

Mindent elkövetnek, hogy 

zavarodottságot okozzanak 
nektek és szeretnék, ha nehéz 

helyzetben lennétek! Mára 

szájukból is a gyűlölet tűnik elő, 

is 
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ám az, amit a lelkűk rejt még 
nagyobb (és még sokkal 
rosszabb)! Mi bizony már 

megmagyaráztuk nektek a 

Jeleket, ha felfogjátok ésszel. 

119. íme ti vagytok olyanok, akik 
szeretitek őket, ám ők nem 
szeretnek benneteket. És ti 

hisztek az írás egészében. És ha 

találkoznak veletek azt mondják: 
ttMi hiszünk!” De, ha egyedül 
maradnak, az ujjhegyeiket 
harapdálják az irántatok való 

haragjukban. Mondd: t6Haljatok 
meg a haragotokban! Allah-nak 
tudomása van a lelkek 

jellemzőiről.” 

120. Ha valami jó ér benneteket, az 
rosszul esik nekik. Ám, ha valami 

rossz ér benneteket, annak 

örvendeznek. De, ha állhatatosan 
kitartóak vagytok és félitek 
(Allah-ot) akkor nem árthat 
nektek az ő fondorkodásuk 
semmiben. Allah bizony átlátja 

azt, amit azok cselekszenek. 

121. És (emlékezz) midőn reggelre 
kelve elindultál (Muhammad - 
Allah áldja meg és adjon Neki 

örök üdvösséget) a házad népétől, 

hogy a hívők helyét a harcra 
kijelöld1. Allah (a mindent) Halló 
és Tudó. 

122. És midőn két csoport közöttetek 
azon tanakodott, hogy feladja (a 
harcot). Holott Allah 

(fj) 

1 
Ez a vers az Uhud-i csatára utal. 
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mindkettőjük segítője! Allah-ra 
támaszkodjanak a hívők! 

123. Bizony Badr-nál is (győzelemre) 
segített Allah benneteket, mikor ti 

megalázottak voltatok. Féljétek 

Allah-ot! Talán hálásak lesztek. 

124. Midőn mondod (Muhammad- 
Allah áldja meg és adjon Neki 

örök üdvösséget) a hívőknek: 
„Talán nem lesz elégséges a 

számotokra, ha az Uratok 
megsegít benneteket háromezer 
(égből) leküldött angyallal?” 

125. „De igen! Ha állhatatosan 

kitartóak vagytok és félitek 

(Allah-ot). Ám, még ha azonnal 
jönnek is ellenetek, Uratok (akkor 
is) megsegít benneteket ötezer 

jellel ellátott angyallal.” 

126. Allah csupán azért tette ezt, hogy 
örömhír legyen a számotokra és, 

hogy megnyugodjon szívetek. A 

győzelem csak Allah-tól, a 
Hatalmastól és a Bölcstől jön. 

127. És, hogy egy részt levágjon azok 

közül, akik hitetlenkednek, vagy 

a földre sújtsa őket. Továbbá 
azért, hogy csalódottan 
forduljanak vissza. 

128. Neked (Muhammad - Allah áldja 

meg és adjon Neki örök 
üdvösséget) semmi dolgod ezzel. 

Vagy kiengesztelődve fordul 
feléjük, vagy megbünteti őket. 

Ők bizony bűnösök. 

129. Allah-é minden, ami az egekben 
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és a földön van. Annak bocsát 

meg, akinek Ő akar és azt büntet 
meg, akit Ő akar. Allah 

Megbocsátó és Irgalmas. 

130. Ó ti, akik hisztek! Ne használjátok1 
az uzsorát2 többszörösen 
megsokszorozva! Féljétek Allah- 

ot. Talán boldogultok. 

131. És féljétek a Tüzet, amely 
előkészíttetett a hitetlenek számára. 

132. És engedelmeskedjetek Allah-nak 

és a Küldöttnek (Muhammad-nak 

- Allah áldja meg és adjon Neki 

örök üdvösséget). Talán 

könyörületben részesültök. 

133. Egymással versengve 

buzgólkodjatok az Uratok 

bocsánatáért és egy Kertért (a 

Paradicsomért), amelynek 
szélessége akkora, mint az egek 

és a föld, amely előkészíttetett az 
istenfélők számára. 

134. Akik adakoznak a jó sorukban és a 

rossz sorukban, akik haragvásukat 

elfojtják3 és az embereknek 

Iliil 

1 Az arab szövegben eredetileg a Ja ta’kulü” (ne egyétek, ne habzsoljátok) kifejezés 
szerepel. 

2 Abü Hurayra hagyományozta a Prófétától (Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget), aki mondta: ^Kerüljétek el a hét pusztulásba vivőt (bűnt)! Mondták: Ó, 

Allah Küldötte! Melyek ezek? Mondta: A társítás Allah-hal szemben, a varázslat, 

egy olyan személynek a megölése, amit Allah megtiltott kivéve ha ennek oka van, 

az uzsora habzsolása, az árva vagyonának eltékozlása, a menekülve elfordulás a 

sereg harcba indulásakor, az erényes hívő asszonyok megvádolása.” Al-Buhar! 
SahTh-ja N 2615 

3 Abü Hurayra hagyományozta, miszerint Allah Küldötte (Allah áldja meg és adjon 

Neki örök üdvösséget) mondta: (tNem az az erős, aki (fizikai erejével képes) 

legyőzni az embereket. Az erős az, aki uralja önmagát a harag pillanatában.” Al- 
BuhárT Sahlh-ja N. 5763 
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megbocsátanak. Allah szereti a 

helyesen cselekvőket. 

135. És, akik ha valamilyen bűnös 
dolgot visznek véghez, vagy 
önmaguk ellen vétkeznek, 
megemlékeznek Allah-ról és az Ő 

bocsánatát kérik a bűneik miatt1. 

Ki más is bocsáthatná meg a 
bűnöket, ha nem Allah! Akik nem 
makacsolják meg magukat abban, 

amit tettek és tudván tudják. 

136. Az ő jutalmuk az Uruktól 
származó megbocsátás és Kertek, 

amelyek alatt folyók folynak, 
örökkön azokban fognak majd 
tartózkodni. Milyen pompás 
jutalom ez a cselekvők számára. 

137. Már előttetek is meg voltak a 

szokásos eljárások (sunan). 
Járjatok a földön és nézzétek meg 

milyen sors jutott a 

meghazudtolóknak! 

138. Ez (a Korán) világos magyarázat 

az emberek számára. Továbbá 

útmutatás és intó figyelmeztetés 

} < 
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1 Saddád bin Aws hagyományozta a Prófétától (Allah áldja meg és adjon neki örök 

üdvösséget), aki mondta: (A legkiválóbb bocsánatkérés ha az ember a következőt 

mondja: Alláhumma Anta Rabbi, la Haha illa Anta, halaqtam wa and cabduka wa 

and cald cahdika wa wacdika ma-statdtu. Acüdu Bi-ka min sarri má sanactu, abüu 

La-ka bi-nfmatika calayya wa abüu La-ka bi-danbi fa-gfir ll Fa-innahu la 

yagflru-d-dunüba illa Anta. (Ó, Allah! Te vagy az Uram. Nincs más isten csak Te! 

Te teremtettél meg engem és én a Te szolgád vagyok. A Neked tett szerződést és 

ígéretet követem, amennyire képes vagyok. Hozzád menekülök azon rossz elől, 

amit én cselekedtem. Neked vallom meg azon kegyelmedet, amit irántam 

gyakoroltál. Neked vallom meg bűnömet, bocsáss hát meg nekem. Hiszen csupán te 

bocsáthatod meg a bűnöket.) Aki nappal, teljes meggyőződéssel mondja ezt el, és 

még azon a napon, az est leszállta előtt meghal, az a Paradicsom Népe közé fog 

tartozni. Aki éjjel mondja el, teljes meggyőződéssel és még azon az éjjelen, a reggel 

előtt, meghal, az a Paradicsom Népe közé fog tartozni.) Al-Buhárí N. 5947 
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az istenfélők számára. 

139. Ne csüggedjetek és ne 

szomorkodjatok! Ti lesztek a 

felülkerekedők, ha hívők vagytok. 

140. Ha seb ér el benneteket, úgy 
hasonló seb érte el a korábbi 
népet is. Ilyenek a napok (jók és 

rosszak)! Mi forgandóvá tesszük 
azt az emberek között. Hogy 

Allah megismerhesse azokat, 
akik hisznek közöttetek és, hogy 
mártírokat választhasson 
közületek. Allah bizony nem 
szereti a bűnösöket. 

141. És, hogy próbának vethesse alá1 
Allah azokat, akik hisznek és, 
hogy eltörölje a hitetleneket. 

142. Vagy talán azt gondoljátok, hogy 

beléphettek a Paradicsomba 
anélkül, hogy Allah megtudná kik 
azok közületek, akik harcba 
szálltak. És (anélkül, hogy) 
megismerné az állhatatosan 
kitartókat2. 

143. Es bizony korábban3 kívántátok a 

halált4, még azelőtt, hogy 

találkoztatok volna azzal. Most 
íme láttátok, és figyelitek azt. 

144. Muhammad csupán egy küldött. 

Már előtte is eltávoztak a 

zi i > 
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1 A 'próbának vethesse alá’ rész értelmezhető úgy is ‘hogy megtisztítsa’. Azaz: hogy 

levegye róluk a bűneiket, ha egyáltalán voltak bűneik. Ha pedig nem voltak bűneik, 

úgy fokokkal magasabbra emelje őket, amiatt, ami érte őket. 

2 Azaz anélkül, hogy próbának vetne alá benneteket és megvizsgálná, kik azok, akik 

harcolnak és kitartó türelemmel rendelkeznek. V.ö. a 2:214-es Verssel. 

Ezen nap előtt hevesen vágyakoztatok az ellenséggel való találkozásra. 
4 A mártíromságot. 
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küldöttek. És vajon, ha meghalna, 
vagy megöletne, akkor 

elfordulnátok? Ám az, aki 
elfordul, az semmiben sem lehet 
Allah kárára. Allah jutalmazni 

fogja a hálásakat. 

145. Egyetlen teremtett lélek sem halhat 
meg csak Allah engedelmével, a 
szabott írásnak megfelelően. Ha 

valaki az evilági lét jutalmát akarja, 

annak adunk abból. Ám az, aki a 
Túlvilág jutalmát akarja, majd 
annak adunk abból és jutalmazni 

fogjuk a hálásakat. 

146. És mennyi Próféta harcolt (Allah 

Útján) és vele sok kegyes ember 

harcolt, ám nem ernyedtek el 
amiatt, ami Allah Útján érte őket 
és nem gyengültek el és nem 
adták meg magukat. Allah szereti 

az állhatatosan kitartókat. 

147. És szavuk csupán annyi volt: 
„Urunk! Bocsásd meg a 
bűneinket! És a túlkapásainkat a 

mi dolgainkban! És erősítsd meg 

lábainkat és segíts minket 
győzelemre a hitetlenek népével 

szemben!” 

148. És Allah megadta nekik az 
evilági élet jutalmát és a Túlvilág 

szép jutalmát. Allah szereti a 

jóravaló módon cselekvőket. 

149. Ó ti, akik hisztek! Ha azoknak 
engedelmeskedtek, akik 

hitetlenkednek, akkor ők 

visszafordítanak benneteket és 
kárvallottan fogtok visszafordulni. 

3 
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150. Ám Allah a ti Uratok! Ő a 

legjobb győzelemre segítő! 

151. Azok szívébe, akik hitetlenkednek 
a rettegést fogjuk ültetni amiatt, 
hogy társítottak Allah mellé, amire 

Ő nem bocsátatott le hatalmat. És 
a Tűz lesz a menedékük. Milyen 
szörnyű hely a bűnösöké! 

152. Allah bizony betartotta a nektek 
tett ígéretét, midőn szörnyű 
csapást mértetek rájuk az Ő 

engedélyével, míg nem 

elernyedtetek, majd vita támad 
közöttetek a parancsot illetően, és 
ellenszegültetek, mindezt azután, 
hogy megmutatta nektek, amit 

szerettetek volna. Van közöttetek 
olyan, aki az evilági életet akarja 
és van olyan, aki a Túlvilágot. 

Majd elfordított benneteket tőlük, 
hogy próbának vessen alá 
benneteket. Ám már 

megbocsátott nektek. Allah a 

túláradó kegyelem Tulajdonosa a 
hívőkkel szemben. 

153. És (emlékezzetek) midőn felfelé 

mentetek1 és nem figyeltetek 

senkire és a Küldött (Muhammad- 
Allah áldja meg és adjon Neki 

örök üdvösséget) mögületek hívott 

benneteket. És megjutalmazott 
(Allah) benneteket bánattal a 
bánatra, hogy (megtanítson 
benneteket arra, hogy) ne 

szomorkodjatok azért, amit 

elmulasztottatok és azért (sem). 

1 A Kommentátorok szerint ez értelmezhető így is 

dJd}\yjó j jÜH 
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: 'Midőn ijedten menekültetek.’ 
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ami elért benneteket. Allah-nak 

tudomása van arról, amit ti tesztek. 

154. Majd lebocsátott rátok, a bánat 
után, biztonságot álomként, amely 

az egyik csoportot közületek 

beborította, és egy másik csoport, 

amely csak saját magával volt 

elfoglalva- és Allah-ról a 
Gühiliyyci korának vélekedésével, 
nem az Igazságnak megfelelő 
vélekedéssel vélekedtek. Mondták: 

„Van-e valami részünk a 

dologban?” Mondd (Muhammad - 

Allah áldja meg és adjon Neki örök 
üdvösséget): „Bizony az egész ügy 

(amr) Allah-é!” És telkeikben 

olyasmit rejtenek el, amit nem 
mutatnak meg neked. És mondják: 

„Ha lett volna valami részünk a 

dologban, akkor nem ölettünk 

volna meg itt.” Mondd: „Ha a 
házaitokban maradtatok volna, 

akkor is megjelentek volna azok, 

akik számára megíratott a megölés 

ott, ahol a fekhelyeik vannak most, 
hogy Allah megpróbálja azt, ami a 
telketekben van, és így próbának 

vesse alá azt, ami a szívetekben 

van. Allah-nak tudomása van arról, 

ami a lelkekben van!” 

155. Bizony azok, akik hátat fordítottak 
azon a napon, amikor a két csapat 

találkozott1 2, azokat csupán a sátán 

késztette botlásra, azon dolgok 

■Jf' 

1 A Gáhiliyya szó magyarul a tudatlanságot jelenti. Ám vallási értelemben ez az 

Iszlám előtti kort jelöli. (A tudatlanság korát), illetve napjainkban azon területekre 

is alkalmazható, akikhez még nem ért el az Iszlám tanítása. 

2 Az Uhud-\ csatatéren. 
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valamelyikéért, amit megszereztek 
(korábban). Ám Allah 

megbocsátott nekik. Allah bizony 

Megbocsátó és Türelmes! 

156. 0 ti, akik hisztek! Ne legyetek 

olyanok, mint azok, akik 
hitetlenkednek! Akik 

testvéreiknek mondják, ha azok 

úton vannak, vagy portyán 

vesznek részt: ttHa nálunk 

lennének, nem ölettek volna 

meg!” Allah tegye ezt 

szomorúsággá a szívükben! Allah 

az, aki életre kelt és a halálba 

küld. És Allah-nak tudomása van 

arról, amit ti tesztek. 

^4 

|yÚá L ^^ss>\y[^===^ i£y&\y&j\ 

- _ | ^3 4J^ Új* 
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157. És ha megölettek Allah Útján, 

vagy meghaltok, bizony az Állati¬ 

tól származó megbocsátás és 

könyörület1 jobb mint az, amit 

azok összegyűjtenek. 

158. És ha meghaltok, vagy megölettek, 

bizony Allah-nál gyűjtettek össze2. 
í JÚJLsJ j&j 

1 Abu Hurayra hagyományozta Allah Küldöttétől (Allah áldja meg és adjon Neki 

örök üdvösséget), aki mondta: (Azzal kapcsolatban, aki hisz Allah-ban és az Ő 

Küldöttében, és elvégzi az imát és böjtöl Rcimadán (hónapban) Allah azt a 

kötelességet vállalta Magára, hogy a Paradicsomba lépteti be.) Akár harcolt Allah 

Útján, akár azon a földön tartózkodott, amelyen született. Mondták: Ó, Allah 

Küldötte! Ne mondjuk-e el ezt az örömhírt az embereknek? Mondta: (A 

Paradicsomban száz fok van. Allah az Allah Útján harcolók számára készítette elő 

ezeket. Ami a két fok között van az annyi, mint, ami az ég és a föld között van. Ha 

Allah-tól kértek úgy kérjétek al-Firdaws, hiszen az a Paradicsom közepe. Vagy: 

Legmagasabb pontja. Úgy hiszen afölött van a Könyörületes Trónja. És onnan 

indulnak útjukra a Paradicsom folyói.) Al-BuhárI SahTh-ja N. 2637 

2 Samura hagyományozta: A Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) mondta: (Ezen az éjjelen láttam két férfit, akik eljöttek hozzám. 

Felemelkedtek velem egy fára, majd beléptettek egy házba, amely szép és pompás 

volt. Sohasem láttam még annál szebbet. Ők ketten azt mondták: Ez a ház pedig a 

Mártírok Háza. (Dáru-s-Suhadá 7)) Al-BuhárI SahTh-ja N. 2637 



3. Az Al-cImran Guz’: 4 117 i r Jísj^ 

159. Az Allah-tól származó könyörület 

által lettél gyengédebb velük 
szemben. Ám, ha durva és 
keményszívű lettél volna, akkor 

elszéledtek volna tőled. Bocsáss 

meg hát nekik és kérd Allah 

bocsánatát a számukra! 
Tanácskozz velük az ügyben! És 

ha valamit elhatároztál, úgy 

(abban az esetben) hagyatkozz 

Allah-ra. Allah bizony szereti 

azokat, akik Reá hagyatkoznak. 

160. Ha Allah segít benneteket, akkor 
nincs legyőzőtök! Ám, ha elhagy 

benneteket, akkor ki lenne az, aki 

győzelemre segítene benneteket 

Őutána? Allah-ra támaszkodjanak 

a hívők! 

161. Egyetlen próféta sem vehet el 

jogtalanul és törvénytelenül (a 
zsákmány elosztásakor). Aki 

pedig csalárd módon elvesz, az a 

Feltámadás Napján hozni fogja 

magával azt, amit csalárd módon 

elvett. Majd minden egyes 

teremtett lélek aszerint 

jutalmaztatik, amit szerzett. Es ők 

nem szenvednek el jogtalanságot. 

162. Vajon az, aki Allah elégedettségét 

követte olyan-e, mint az, aki az 

Allah-tól származó haragvást 

vonta magára? És ennek a 

menedékhelye a Pokol lesz! 

Milyen szörnyű sors ez! 

163. Ők különböző fokokon lesznek 
Allah-nál. Allah látja azt, amit ti 

tesztek. 

v.JuiSüaáp 
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164. Allah bizony kegyelmet 

gyakorolt a hívőkkel szemben, 

midőn elküldött közéjük egy 

maguk közül való Küldöttet 

(Muhammad - Allah áldja meg és 
adjon Neki örök üdvösséget), aki 
az Ő Verseit (Jeleit) recitálja 
nekik és megtisztítja őket és 

tanítja nekik a Könyvet és a 

Bölcsességet. Hiszen bizony 
előtte ők nyilvánvaló tévelygésben 
voltak. 

165. Vagy miután olyan csapás ért 

benneteket, amilyennek 

kétszeresével sújtottatok ti 

magatok. Hogyan mondhatjátok: 
„Honnan van ez?” Mondd: „Ez 
saját magatoktól van! Allah 

mindenre képes!” 

166. És az, ami benneteket sújtott 

aznap (az Uhud-i csata napján), 
amikor a két csapat találkozott 

egymással, az Allah engedelmével 

történt, továbbá (azért, hogy,) 
megismerje a hívőket. 

167. Es, hogy megismerje azokat, akik 

képmutatók1. És az mondatott 
nekik: „Jöjjetek és harcoljatok 
Allah Útján! Vagy tartsatok 

távol!” Mondták: „Ha tudnánk 

harcolni, akkor bizony követnénk 
benneteket.” Azon a napon ők 

közelebb voltak a hitetlenséghez, 

mint a hithez. A szájukkal 

, * A*'’l^ l 
UJjl 

aIíÍ jiLj gU4-\ [Áj 

Sí y \S íj! 

dji\jJL^lS 

1 Abü Hurayra hagyományozta: a Prófétától (Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget), aki mondta: UA képmutatónak három jele van: ‘Ha beszél hazudik, ha 

ígér megszegi, ha valami rábízatik csal’;’ Al-BuhárT SahThja N.33. 
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olyasvalamit mondanak, ami 

nincs meg a szíveikben. Allah 
tudja, hogy ők mit rejtenek el. 

168. Akik azt mondják a testvéreiknek, 
miközben otthonaikban maradtak: 

„Ha engedelmeskedtek volna 
nekünk, akkor nem ölettek volna 

meg!” Mondd: „Hárítsátok el a 

halált saját magatok felől, ha az 
igazat szólók közül valók 

vagytok!” 

169. Ne gondold azokról, akik 
megölettek Allah Útján, hogy ők 

halottak1! Ellenkezőleg élők ők, 
az Uruknál részesülnek 
gondoskodásban. 

170. Örvendeznek annak, amit Allah 

adott nekik az Ő túláradó 
Kegyelméből, és azoknak 
örülnek, akik még nem 
csatlakoztak hozzájuk. Rajtuk 

nincs félelem és ők nem 

szomorkodnak. Hizb8. 

171. Örülnek Allah Kegyének és az Ő 
túláradó Könyörületének és 
annak, hogy Allah nem veszi el a 

hívők jutalmát. 

172. Azok, akik felelnek Allah-nak és 

a Küldöttnek (Muhammad - Allah 
áldja meg és adjon Neki örök 
üdvösséget) azután a csapás után, 

ami érte őket és azoknak, akik 

helyénvaló módon cselekedtek 
közülük és istenfélők, azoknak a 

jutalma hatalmas. 

!ű$á 

' \0J 

1 Ehhez lásd a 2:154-es Verset. 
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173. Ők azok, akiknek az emberek azt 
mondták: „Bizony az emberek 

szervezkednek ellenetek. Féljetek 
hát tőlük!” Ám ez csak a 

hitükben növelte meg őket! És 

mondták: „A mi számunkra 
elégséges Allah! És milyen 
kiváló Felügyelő Ő!” 

174. így visszatértek az Allah-tól 

származó Kegyelemmel és 
Könyörülettel, nem érte őket 

semmi rossz. Allah elégedettségét 
követték. Allah a hatalmas 

túláradó kegyelem Birtokosa. 

175. íme ez itt a sátán, aki félelmet 

akar kelteni az ő segítői iránt. Ne 

féljetek tőlük! Tőlem féljetek! Ha 
hívők vagytok. 

176. Ne tegyenek téged szomorúvá 

azok, akik a hitetlenségben 

buzgólkodnak! Ők semmiben sem 
lehetnek Allah-nak kárára. Allah 
azt akatja, hogy nekik a Túlvilágon 

ne legyen részesedésük. Hatalmas 
büntetés jár nekik. 

177. Bizony azok, akik a hitetlenséget 
vásárolták meg a hitért, azok 

semmiben sem lesznek Allah 
ártalmára. Fájdalmas büntetés jár 
nekik. 

178. Ne gondolják azok, akik 

hitetlenkednek, hogy, ami 
haladékot adunk nekik az jó az ő 
lelkűknek! Ami haladékot adunk 
nekik az csak azért van, hogy 

növekedjenek a bűnben! 

Megalázó büntetés jár nekik. 

íj' 
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179. Allah nem olyan, Aki hagyná a 

hívőket abban a helyzetben, 

amiben most ti vagytok csupán 

azért, hogy elváljon a rossz a 

jótól. Allah nem az, Aki 

megmutatná nektek a láthatatlant. 
Ám Allah azt választ ki a 

Küldöttei közül, akit akar. 

Higgyetek Allah-ban és a 

Küldötteiben! És ha hisztek és 
istenfélők vagytok, akkor nektek 

hatalmas jutalom jár. 

180. Ne gondolják azok, akik 

fösvénykednek azzal, amit Allah 

az Ő túláradó Kegyelméből adott 

nekik, hogy az jó nekik! 
Ellenkezőleg, az rossz nekik! A 

Feltámadás Napján nyakláncot 

kapnak abból, amivel 

fösvénykedtek. Allah-é az egek 
és a föld öröksége! Allah-nak 
tudomása van arról, amit ti tesztek. 

181. Allah bizony meghallotta azok (a 

zsidók) szavát, akik azt mondták: 
„Allah szegény, ám mi gazdagok 

vagyunk.” Le fogjuk írni azt, amit 

mondtak! És azt is, hogy 

jogtalanul ölték meg a Prófétákat. 
És azt mondjuk: „Kóstoljátok 

meg a lángoló Tűz büntetését!” 

182. Ezt azért történik, amit a kezeitek 

korábban elkövetett. És Allah 
soha sem követ el jogtalanságot 

az 0 szolgáival szemben. 

183. És azok (a zsidók) szavát (is 

meghallotta), akik azt mondták: 

„Allah meghagyta nekünk, hogy 

^ 

j\J~^ OlS * 

J0$j 
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ne higgyünk egyetlen Küldöttnek 
sem, míg az nem hoz nekünk 

áldozatot, amit felfal a tűz.” 

Mondd: „Bizony már én előttem 

eljöttek hozzátok a Küldöttek a 

Világos Bizonyítékokkal és azzal, 
amit ti beszéltek. Akkor hát miért 
öltétek meg őket, ha az igazat 

szólók közül valók vagytok?” 

184. És ha téged (Muhammad - Allah 

áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) hazugnak tartanak, 
úgy már az előtted járt 

küldötteket is hazugnak tartották, 
akik Világos Bizonyítékokat 

hoztak el és Könyveket és a 

fényesen világító Könyvet. 

185. Minden teremtett lélek meg fogja 

kóstolni a halált! Ám ti teljes 
jutalmatokat a Feltámadás Napján 

kapjátok meg. Ám, akik távol 

tartatnak a Tűztól és a 

Paradicsomba kerülnek be, azok 
győzelmet arattak. Ám az evilági 
élet csupán csalóka élvezet. 

186. Bizony próbának vettettek alá 

vagyonotokban és saját 

magatokban is. És hallani fogtok 

azoktól, akiknek a írás adatott 
előttetek, és azoktól, akik 

társítottak, sok ártalmas beszédet. 

Ám, ha állhatatosan kitartóak 

vagytok és félitek (Allah-ot), úgy 
ez a dolgok (isteni) 
elhatározásából fakad. 

187. És (emlékezzetek) midőn Allah 

egyezséget kötött azokkal, 

=4,1 
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akiknek a Könyv adatott, hogy 

magyarázzátok meg az 

embereknek és ne rejtsétek azt el! 

Ám ők a hátuk mögé dobták azt, 

s potom árért elvesztegették. 

Milyen rossz vásárt csináltak. 

188. Ne hidd, hogy azok, akik 
örvendenek annak, amit végeztek 

és azok, akik szeretnék, ha azért 

dicsérnék őket, amit nem tettek 

meg, nos ne gondold, hogy 
megmenekülhetnek a büntetéstől. 

Fájdalmas büntetés jár nekik. 

189. Allah-é az egek és a föld 
birodalma. Allah mindenre 

képes. 

190. Bizony az egek és a föld 
megteremtésében és az éjszaka és 

a nappal forgandóságában Jelek 

vannak az ésszel rendelkezők 

számára. 

191. Akik megemlékeznek Allah-ról 

állva, ülve és az oldalukon és 
elgondolkodnak az egek és a föld 

teremtésén. (És azt mondják:) 

ttUrunk! Te mindezt nem hiába 

teremtetted! Magasztaltassál! És 

védj meg bennünket a Tűz 
büntetésétől!” 

192. Urunk! Akit Te a Tűzbe léptetsz 

be, azt bizony szégyennel 

borítottad el! És a bűnösöknek 
nincsenek segítőik! 

193. Urunk! Mi hallottunk egy szólítót, 

aki a hitre szólított: “Higgyetek az 

Uratokban!” És mi hittünk! 

i/x3 
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„Urunk! Bocsásd meg nekünk 

bűneinket és vedd le rólunk a 

rossz tetteinket! És a kegyesekkel 
együtt szólíts el bennünket.” 

194. „Urunk! Add meg nekünk azt, amit 

a Küldötteid által Te megígértél 
nekünk! És ne boríts el minket 
szégyennel a Feltámadás Napján! 

Bizony Te nem szeged meg az 
ígéretet.” 

195. Az Uruk meghallgatta őket: „Én 

nem engedem kárba menni 

egyetlen cselekvő cselekedetét 
sem közületek, akár férfi, akár nő, 
hiszen egyikőtök a másiktól (van). 

És azok, akik elvégezték a hígra-1' 

és kiűzettek a lakhelyeikről, vagy 
bántalmazást szenvedtek el az Én 
Utamon, harcoltak és megölettek, 

azokról leveszem rossz tetteiket és 
a Kertekbe léptetem be őket, 
amelyek alatt folyók folynak. Ez 

Allah-tól származó jutalom! 

Allah-nál van a szép jutalom!” 

196. Ne vezessen téged félre az, hogy 
azok, akik hitetlenkednek az 

országban szabadon járnak. 

197. Kicsiny élvezet az! Majd a 
menedékhelyük a Pokol lesz! 

Milyen szörnyű fekhely az! 

198. Ám azoknak, akik félik Urukat, 
azoknak Kertek lesznek majdan, 

amelyek alatt folyók folynak, 

örökkön abban fognak 
tartózkodni. Allah-tól való 

Amigái 

ÍÍ) \jt 

öt 

1 
A Kivonulást Mekkából Medinába. 
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szálláshely ez. Hiszen az, ami 
Allah-nál van az a legjobb a 
kegyesek számára. 

199. Az írás Népe között vannak 

olyanok, akik hisznek Allah-ban 

és abban, ami lebocsáttatott 

nektek és abban is, ami nekik 

bocsáttatott le, ők alázatosak 
Allah iránt és nem vesztegetik el 

Allah Jeleit csekély árért. Az ő 

jutalmuk az Uruknál lesz! Allah 

bizony gyorsan számon Kérő. 

200. Ó ti, akik hisztek! Legyetek 

türelmesek és állhatatosan 

kitartóak!1 És őrizzétek meg 

területeteket2! És féljétek Allah- 

ot! Talán boldogultok. 

Uj Jp\íáj 
^ Z1' ^ 'jj ^ 

1 Abü Malik al-Hárit bin cÁsim al-AscarT mondta: Allah Küldötte (Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget) mondta: ‘A tisztaság a hit fele. A ‘Hála legyen Állati¬ 

nak’ (al-hamdu li-Llahí) mondat megtölti a mérleget. A ‘Magasztaltassék Allah 

(subhdna-Lláhy és a ‘Hála legyen Allah-nak’ megtöltik mindazt, ami az egek és a 

föld között van. Az ima fény. Az adakozás bizonyíték (az adakozó hitének erejére. 

A fordító). A türelem világosság. A Korán érv melletted vagy ellened. Minden 

ember sietve eladja lelkét, az egyik megszabadítva azt (a büntetéstől), a másik 

pusztulásba sodorva azt.’ Muslim jegyezte le. 

Itt az arab eredetiben a ‘rábitü’ kifejezés szerepel, ez egy nagyon összetett tartalmú 

szó. Megközelítő jelentése: ‘Megőrizni a hit területét, országát, a határvidéken 

teljesíteni katonai jellegű szolgálatot. Folyamatos katonai jelenléttel biztosítani a 
sérthetetlenségét.’ 
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ANők/4./ 
Az An-Nisá’u1 c. szúra. 

! 

Medinai. 
Verseinek száma: 176. 

Az Al-Mumtahanatu c. szúra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 

nevében 

1. Ó ti emberek! Féljétek Uratokat! 
Aki egyetlen személyből (Ádám) 

teremtett meg benneteket és 
abból megteremtette a feleségét2 
és kettejükből sok férfit és nőt 

sokasított. És féljétek Allah-ot, 
Akire hivatkozva szoktátok 
egymást kérdezgetni! És 
(óvakodjatok attól, hogy) a 

rokonságot (megszakítsátok)! 

Bizony Allah őrzőként3 áll 

felettetek. 

2. Adjátok meg az árváknak az ő 

javaikat! És a rosszat (ami 
nálatok van) ne cseréljétek fel 
(azzal a) jóval (ami náluk van)! 

Ne habzsoljátok az ő javaikat a 
magatokéhoz (téve azt)! Bizony 

nagy bűn ez! 

3. Ha attól féltek, hogy nem tudtok 

igazságosan bánni az árvákkal, 

úgy vegyétek feleségül azokat- az 
asszonyok közül- akik tetszenek 

O'ítS'&oZ&\ 

£a\ m; 

1 A szó már az első versben is előfordul, igaz ott határozatlan alakban. Ez a szúra a 

tartalma alapján kapja a nevét, hiszen leginkább a nők helyzetével, jogaival, 

kötelességeivel foglalkozik. 

2 A párját, Évát, akit arabul Hawá’-nak nevezünk. A hagyományok nagytöbbsége 

megegyezik abban, hogy a baloldali bordájából teremtetett. 

3 Itt az arab eredetiben a ‘raqibarí forma szerepel, ami jelentheti még ‘figyelőként, 

felügyelőként, vigyázóként’ szavakat is. 
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nektek, kettesével, hármasával, 

négyesével! Ám ha attól féltek, 

hogy nem tudtok igazságosak 
lenni, akkor csak egyet, vagy azt 
(a szolgálót), akit a jobbotok 

birtokol. Ez közelebb van ahhoz, 
hogy a bűnt elkerülhessétek1. 

4. Adjátok oda az asszonyoknak a 

hozományukat2 ajándékként (jó 

szívvel)! És ha ők úgy találják 
jónak, hogy átengednek nektek 

abból egy részt (abban az esetben) 

használjátok azt haszonnal, 
egészséggel. 

5. A gyengeelméjűeknek ne adjátok 

oda a javaitokat, amelyeket Allah 

nektek adott megélhetésül. Abból 

tápláljátok őket és ruházzátok is! 

Illendő szavakat mondjatok nekik! 

4ji\ ^ 

6. Vessétek próbának alá az árvákat 
(értelmüket vizsgálva), míg el nem 

érik a házassági kort. Ha az 

érettséget tapasztaljátok a 

részükről, akkor adjátok át nekik a 
javaikat! És ne pocsékoljátok el azt 

túlzó és sietős módon (attól félve), 

hogy nagykorúak lesznek. Aki 

gazdag az legyen önmegtartóztató! 
Aki pedig szegény az illendő 

módon nyúljon hozzá! Miután 

átadtátok nekik a javaikat, 
állítsatok tanúkat hozzájuk! Allah 

elégséges számon Kérő. 

idsCi 
c 

1 Az ‘a bűnt elkerülhessétek’ részt fordíthatjuk így is: ‘ne járjatok el igazságtalanul.’ 

Itt az arab eredetiben a ‘saduqátihinna’ alak szerepel, ezt értelmezhetjük: menyegzői 

ajándéknak is, amit a férjnek kötelezően át kell adnia a feleségének a házasság 

megkötésekor. 
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7. A férfiaknak jár egy rész abból, 
amit a szülők és a (közeli) rokonok 
hagynak hátra. És a nőknek is egy 
rész jár abból, amit a szülők és a 

(közeli) rokonok hagynak hátra1. 

Legyen az kevés avagy sok, 
törvényileg elrendelt részként. 

8. Ha a (hagyaték) felosztásánál 

rokonok, árvák és szegények 
vannak jelen, gondoskodjatok 
róluk belőle! És illendő szavakat 
mondjatok nekik! 

9. Féljenek azok2, akik ha 
hátrahagynának gyenge utódokat, 

akiket félteniük kellene. Féljék 

hát Allah-ot! És helyénvaló 
beszédet mondjanak! 

10. Bizony azok, akik bűnös módon 
pazarolják el az árvák javait, ők 
tüzet fognak enni a gyomrukban. 
És a SacTr (lángoló tüzén)3 fognak 

égni. 

11. Allah meghagyja4 nektek a 
gyermekeitekkel kapcsolatban (az 
öröklést illetően): A fiúgyermeket 

annyi illeti meg mint, amennyi két 

Alii)J 

\ LOj J 

lJí-aSÍ 

jieIfüí 

ok? iipUGio ^^3 

1 A társítok szokása az volt, hogy csak a felnőtt, nagykorú férfiak örökölnek. Gábir- 

tól, aki mondta: Eljött Umm Kugga Allah Küldöttéhez (Allah áldja meg és adjon 

Neki örök üdvösséget) és mondta: Ó, Allah Küldötte! Nekem két lányom van, az 

apjuk pedig meghalt, így nem jár nekik semmi? Ekkor a Magasztos Allah 

kinyilatkoztatta ezt a Verset. 

2 A Vers megértéséhez: Féljenek azok a végrehajtó személyek vagy törvényi 

felügyelők, akik ha hasonló helyzetbe kerülnének, rosszallanák, ha velük illetlenül 

és jogtalanul bánnának. így ők se legyenek jogtalanok. 

3 Utalás a Pokol Tüzére. 
4 Itt azt olvashatjuk, hogy a Magasztos Allah által szabott rendelkezéseket kell alapul 

venni, az örökléskor. Ezáltal kizárható, hogy emberi vélekedés alpján történjen az 

öröklés, hiszen tudott dolog, hogy az emberek között a legtöbb problémát a 

pénzügyekkel kapcsolatos kérdések okozzák. 
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leány része1. Ha nők vannak és 
többen, mint kettő, akkor őket a 

hagyaték két harmada illeti meg. 

Ha egyedül van (nő) akkor a fele 
jár neki. A szülők mindegyikének 
pedig egy hatod jár abból, amit 

hátrahagyott, ha az örökhagyónak 

gyermeke van. Ha nincs gyermeke 
és a szülei örökölnek utána, akkor 
az anyjának egyharmad jár. Ha fiú 
testvérei vannak, akkor az 
anyjának egy hatod jár. Az 
örökhagyás, vagy az adósság 

(rendezése) után. Apáitok és 
gyermekeitek közül ti nem 

tudhatjátok melyikük áll közelebb 
hozzátok hasznosság tekintetében. 
Allah által elrendelt dolog ez! 

Allah a Tudó és a Bölcs!2 

12. Nektek (férfiaknak) jár annak a 

fele, amit a feleségeitek örökül 
hagytak, ha nem volt nekik 
gyermekük. Ha volt gyermekük, 
akkor nektek a negyede jár 

annak, amit ők örökül hagytak 

(az örökhagyás és az adósság 
teljesítése után)3. Ez az általuk 
megtett hagyatkozás és adósság 

(rendezése) után. És nekik (a 

feleségeknek) is a negyede jár 
annak, amit ti örökül hagytok, ha 

nincs gyermeketek. Ha van 

gyermeketek, akkor nekik a 

^3 jjjiIxú 

ól^=» ói 4JM ói IÜ 

aJo [/> 

1 Ez azzal magyarázható, hogy a férfinak kell a nehézségeket megoldania, az ő 

feladata a gondoskodás a családról, így helyénvaló, hogy kétszeres része legyen. 

Ebben a Versben, továbbá a 12. versben és a 176. Versekben az örökhagyás 

törvényi szabályozását olvashatjuk. Ezt arabul cilmu-l-fará ’id-mk szokás nevezni. 

3 A jogtudósok egyetértenek abban, hogy a sorrend: dayn (adósság rendezése), majd 

a wasiyya (örökhagyás, rendelkezés által), majd a mJrát_ (az öröklés) 
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nyolcada jár annak, amit ti örökül 

hagytatok, az általatok megtett 
örökhagyás, vagy adósság 

(rendezése) után. Ha egy férfi, 
vagy egy nő a kalala-nzk' hagy 

örökül, és neki fivére, vagy nővére 
van, akkor mindegyikőjüknek a 
hatodajár. Ha ennél többen 
vannak akkor a harmadban 

egyenlő társként részesedjenek, a 

megtett örökhagyás, vagy adósság 
(rendezése) után. Nem ártva 

senkinek. Allah által elrendelt 

dolog ez1 2. Allah a Tudó és a 

Kegyes. 

13. Ezek Allah (vallási) határai 

(törvényei). Aki Allah-nak és az 0 

Küldöttének (Muhammad- Allah 
áldja meg és adjon Neki örök 
üdvösséget) engedelmeskedik, azt 

olyan Kertekbe lépteti be, amelyek 

alatt folyók folynak. Örökkön ott 

tartózkodnak majdan. Ez a 

hatalmas győzelem. 

14. Aki pedig engedetlenül 
szembefordul Allah-hal és az Ő 

Küldöttével (Muhammad- Allah 

áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) és áthágja az Ő 

4 

ot- 

1 A kalala szó jelentése: távoli rokon. Abü Bakr -Allah legyen elégedett vele- mondta 

ezzel kapcsolatban, midőn megkérdezték a halála jelentéséről, mondta: Ezzel 

kapcsolatban én, a magam belátása alapján mondok véleményt. Ha az helyes abban 

az esetben Allah-tól van, ha helytelen úgy az tőlem és a sátántól származik. Allah 

és az Ő Küldötte mentesek attól. A halála szó jelentése: „mán Iá waladun lahu wa 

Iá wálidun” (az a személy, aki az örökhagyás pillanatában sem gyermekkel sem 

szülővel nem rendelkezik.) 
2 Ibn cAbbás-tól maradt fenn, miszerint a Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki 

örök üdvösséget) mondta: Az ártó szándék és a károkozás (al-idrár) az örökhagyás 

esetében, a nagy bűnök közül való. 
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vallási határait (törvényeit), azt a 

Tűzbe lépteti be. Örökkön abban 

fog időzni. Megalázó büntetés jár 
majdan neki. 

15. Azokkal szemben, akik az 
asszonyaitok' közül paráznaságot1 2 
követnek el, hívjatok ellenük négy 
tanút magatok közül! És ha 
tanúságot tettek tartsátok (az 

asszonyokat) a házakban, amíg a 

halál el nem ragadja őket. Vagy 
amíg Allah más utat nem ad 
nekik. 

16. Vagy ha közületek ketten (egy 
férfi és egy nő) követik el 
ugyanazt, úgy büntessétek meg 
őket. Ám ha megbánást mutatnak 

és jó útra térnek, hagyjátok őket!3 
Bizony Allah a Kiengesztelődő, 
Könyörületes. 

17. Az Allah-tól való kiengesztelődés4 
csupán azokat illeti meg, akik a 
rosszat tudatlanságból fakadóan 
követik el, ám röviddel azután 

1 Az Iszlám kezdeti időszakában ez volt a szokásos eljárás azokkal az asszonyokkal 

szemben, akik paráznaságot követtek el. Ibn cAbbás-tól maradt fenn: Ez volt a 

szokásos döntés az asszonyokkal kapcsolatban, míg a Magasztos Allah le nem 

bocsátotta a Fény Szúráját. 

2 A paráznaság, illetve a házasság törés nem csupán a fizikailag megvalósult, hanem 

a testrészek is követhetnek el paráznaságot: 

Abü Hurayra mondta a Prófétától (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget): 

(Allah megírta az ember számára a részét a házasságtörésből, amelyet 

elkerülhetetlenül el fog érni. A szem paráznasága a tekintet. A nyelv paráznasága a 

kiejtett szó. A lélek vágyakozik és áhítozik. A szemérem igazolja ezt vagy 

meghazudtolja.) Al-Buhán Sahih-ja N. 5889. (‘A szem...’ idegen asszonyokra 

tekintés, ‘A nyelv...’ ha illetlen, paráznaságra felbujtó dolgokat beszél valaki, 

‘igazolja...’ ha meg teszi, ‘meghazudtolja’ ha elkerüli a házasságtörést. A Fordító) 

3 Ennek a versnek az érvényessége eltöröltetett a 24:2 verse által. A még nem házas 

megbotoztatik, míg a házas által elkövetett paráznaság büntetése a megkövezés. 
4 ‘a bűnbánat elfogadása’-ként is fordítható. 

j\ 

>c$5 
ti 
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megbánást mutatnak. Velük 
szemben Allah kiengesztelődik1. 

Allah Tudó és Bölcs. 

18. Azoknak nem jár a kiengesztelődés, 
akik folyamatosan rossz tetteket 

hajtanak végre, mindaddig míg nem 
eljő valamelyikükhöz a halál. És 
akkor mondja: „Én most megbánást 
mutatok.” És azoknak sem jár, akik 

hitetlenként halnak meg. Nekik 
fájdalmas büntetést készítettünk elő! 

19. Ó, ti, akik hisztek! Nem 

megengedett a számotokra, hogy 
örököljétek a feleségeket, az 
akaratuk ellenére. És az sem, hogy 
akadályozzátok őket az újabb 

házasságban, csak azért, hogy 
elvehessetek valamit abból, amit 
korábban adtatok nekik. Kivéve, ha 
nyilvánvaló bűnös dolgot követtek 
el. Illendő módon bánjatok velük! 
Ha viszolyogtok tőlük, talán olyan 
valamitől viszolyogtok, amibe 

Allah sok jót tett. 

20. Ha egy asszony helyére új 
asszonyt akartok venni és az 
egyiküknek már adtatok egy 
qintár-1 (nagy mennyiségű arany 
jegyajándékot), ne vegyetek 
abból vissza semmit! Vajon 
visszavennétek-e szégyenszemre 

és nyilvánvaló bűnként? 

21. Hogyan vehetnétek azt vissza, 
hiszen egyikőtök a másikkal 

huzamosabb időt töltött és ők 
szilárd egyezséget vettek tőletek. 

1 Elfogadja bűnbánatukat, megbocsát nekik. 

(1)^ Sí L 

Jjs }J\ cA} 

db UaJi>Ltáj* 
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22. Ne vegyetek feleségül olyan 

asszonyokat, akiket apáitok vettek 
el, csak ha az a régi időkben 

történt. Fertelmes és bűnös dolog 

ez! És milyen rossz út! 

23. Tilalmas a számotokra (a házasság 

kötés a következőkkel): az 
anyáitok, a lányaitok, a nővéreitek, 

apai nagynénjeitek, anyai 

nagynénjeitek, fivéreitek lányai és 

nővéreitek lányai és azon anyáitok, 

akik szoptattak titeket. Továbbá 
tejtestvéreitek, feleségeitek anyjai 

és a fogadott lányaitok, akik a ti 

gondnokságotok alatt vannak az 

asszonyaitoktól, akikkel már együtt 

éltetek. És ha még nem éltetek 

volna együtt velük, akkor ez nem 
róható fel bűnötökül. (Tilalmas 

továbbá) (a ti ágyékotokból lett) 

fiaitok feleségei és az is, hogy két 

leánytestvért együtt vegyetek 

feleségül, kivéve ha az már a régi 

időkben megtörtént. Allah bizony 
Megbocsátó és Irgalmas. Guz’5. 

Hizb9. 

24. És (tilalmasak) a tisztességes 

férjes asszonyok, kivéve azokat, 
(szolgálókat) akiket a jobbotok 

birtokol. Ez Allah előírása a 

számotokra. Mindaz, ami ezen 

kívül van az megengedett a 

számotokra, hogy tisztes- nem 

paráználkodó- házasemberekként 

keressetek (feleséget) a 
vagyonotokkal. És ha egyesekben 
örömötöket leltétek, úgy nekik 

adjátok át a megszabott 

pl ^ -=».? 4öV . ■ r* 

Éji*j 
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jegy ajándékot. És nem róható fel 

vétketekül az, amiben 
kölcsönösen megállapodtatok a 

megszabott jegy ajándék átadása 
után. Allah bizony Tudó és 
Bölcs! 

25. Aki nem képes közületek arra, 

hogy erényes hívő asszonyokkal 

kössön házasságot, az (vegyen el) 

azon hívő szolgálólányokból, 
akiket a jobbja birtokol. Allah 
jobban ismeri a ti hiteteket. 

Egyikőtök a másiktól van. 

Kössetek hát házasságot velük a 
családjuk engedélyével! Adjátok 

meg nekik a fizetségüket illendő 
módon, amint az erényes, nem 

paráználkodó, asszonyoknak 

(jár). Sem pedig olyanoknak, akik 

szeretőket tartanak. És ha (a 
házasság révén) erényes 
asszonyok lettek és azután 

követnek el paráznaságot, úgy a 

büntetés a számukra annak a fele, 
mint az erényes (szabad) 

asszonyoké1. Ez azoknak jár (az 

ilyen házasság), akik félnek a bűn 
elkövetésétől közületek. Ám ha 
kitartóan állhatatosak vagytok az 

jobb nektek. Allah Megbocsátó és 
Irgalmas. 

26. Allah meg akarja nektek 
magyarázni (mi a törvényileg 

engedélyezett és mi a tiltott) és 

kjíáájiVj 

d Ja£>. cyt 

i>£Éí>*\ 

Sáőf o'íéÉi 

(JpU Óbé) 

QjrG ói 

1 A ‘(házasság révén) erényes asszonyok lettek’ rész az arab uhsinna fordítása, ezzel 

kapcsolatban a Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) azt 

mondta: ‘Az ő %öw-juk az Iszlámjuk és erényességük.’ Többen ehhez még hozzá 

teszik: a házasságuk. 
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meg akarja mutatni nektek azok 

szokásos hagyománya alapján, 

akik előttetek éltek. És 
kiengesztelődve akar felétek 
fordulni. És Allah Tudó és Bölcs! 

27. Allah kiengesztelődve akar 
felétek fordulni1. Ám azok, akik a 
vágyaikat követik hatalmas 

elfordulással akarnak letérni. 

28. Allah könnyíteni akar rajtatok, 
hiszen az ember gyengének 

teremtetett2. 

29. Ó, ti, akik hisztek! Ne faljátok fel 
(pocsékoljátok)3 el javaitokat 

egymás között haszontalanul, 

kivéve, ha olyan kereskedelemről 

van szó, amelyről kölcsönösen 

megállapodtatok. És ne öljétek 

meg egymást4! Allah bizony 

Irgalmas veletek. 

30. Aki ellenségeskedésből és bűnös 

jogtalanságból teszi ezt, azt a 

Pokol Tüzén fogjuk elégetni. Ez 
bizony könnyű Allah-nak. 

31. Ha elkerülitek azon nagy 

bűnöket, amelyektől eltiltattatok5, 

át 

J^====Ó^ 

4Áií b\ ^===l!^\ 3 

^1Á£===>j Vj\3 

1 Ez a mondat értelmezhető úgy is: Allah hajlandó elfogadni a ti bünbánatotokat. 

2 A kommentátorok véleménye alapján: Gyengének teremtett az asszonyokkal 

kapcsolatban, nehezen képes ellenállni nekik. 

3 Az arab szövegben itt a ‘la ta’kulü’ kifejezés szerepel, aminek a szószerinti 

jelentése: ‘Ne egyétek! Ne faljátok! Ne habzsoljátok” 

4 Ez fordítható így is: „És ne öljétek meg magatokat (öngyilkosságot elkövetve)!” Az 

öngyilkosság tilalma olvasható a következő hagyományban: Gundub hagyományozta 

a Prófétától (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget), aki mondta: „Egy férfi 

megsebesült majd megölte magát. Allah mondta: A szolgám siettette a halálát. 

Tilalmassá tettem a számára a Paradicsomot.” Al-BuhárT SahTh-ja N. 1298 

5 Abü Hurayra hagyományozta a Prófétától (Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget), aki mondta: ‘Kerüljétek el a hét pusztulásba vivőt!’ Mondták: Melyek 
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Mi eltöröljük rólatok a rossz 

cselekedeteiteket. És kegyes 

bemenetet biztosítunk nektek (a 

Paradicsomba). 

32. És ne áhítozzátok azt, amivel 
Allah egyeseket előnyben 
részesített másokkal szemben! A 

férfiaknak megvan a részük 

abból, amit szereztek és az 

asszonyoknak is a megvan a 

részük abból, amit szereztek. 
Kérjétek Allah-ot, (hogy 

részeltessen benneteket) az Ő 

túláradó Kegyelméből! Hiszen 

Allah minden dolognak a Tudója! 

33. Mindenkinek kijelöltünk mawálT- 
t1, akik (jogosultak arra, amit) 
hátrahagynak a szülők, a közeli 

rokonok, és azok, akikkel esküvel 

megerősített szálak kötnek össze. 

Adjátok meg nekik az ő részüket! 
Allah bizony minden dologra 

tanú. 

34. A férfiak irányító támaszai a 
nőknek, mivel Allah előnyben 

részesített egyeseket közülük a 

másikkal szemben. És amiatt is, 
amit ők a javaikból költenek. A 

kegyes asszonyok engedelmesek 

és ügyelnek arra (ami mások 

számára) rejtett, amivel Allah 

vigyáz arra. És akiknek engedetlen 

£ T. 

*■ (j* 

Ujj 

i&3 

azok? Ó, Allah Küldötte! Mondta: ‘A társítás Allah-hal szemben, a varázslat, az olyan 

lélek megölése, amelyet Allah megtiltott, kivéve ha jogos, igaz ügyért történik, az 

uzsora habzsolása, az árvák javainak habzsolása, elfordulás a harc napján és az 

erényes, tisztes, hívő asszonyok megvádolása.’ Al-Buhári Sahlh-ja N. 2615 

1 mawálv. azon, törvényileg szabályozott személyek, akik az örökségre jogosultak. 
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természetétől tartotok, azokat 

intsétek (először) meg, (majd) 

kerüljétek őket az ágyakban, 

(végül) verjétek meg! Ha 
engedelmeskednek nektek, akkor 

ne keressetek (ellenük más) utat. 

Allah bizony Magasztos és Nagy. 

35. Ha attól féltek, hogy kettejük (a 

férj és a feleség) között szakadás 

jöhet létre, akkor küldjétek egy 
döntőbírót a férfi családjából és 
egy döntőbírót a nő családjából. 
Ha ők ketten a békülést akarják, 

úgy Allah is ehhez fog erőt adni 
közöttük. Allah bizony a Tudó és 
a mindenről tudással Bíró. 

36. És szolgáljátok Allah-ot, és ne 

kövessetek el semmilyen társítást 

Vele szemben! A szülőkkel a 

helyes módon járjatok el és a 

rokonokkal, az árvákkal és a 
szegényekkel, a rokon¬ 
szomszédsággal és az idegen 

szomszédsággal, a meghitt társsal, 

az úton lévővel és azokkal, akiket 
a jobbotok birtokol. Allah nem 
szereti a gőgös, büszkélkedőt. 

37. (Sem) azokat, akik fösvénykednek 

és azt parancsolják az embereknek, 
hogy ők is legyenek fösvények. És 

eltitkolják azt, amit Allah adott 

nekik az Ő túláradó kegyelméből. 

A hitetleneknek megalázó 
büntetést készítettünk elő! 

38. (Sem) azokat, akik azért költik a 

javaikat, hogy az emberek őket 

nézzék, holott ők nem hisznek 

tikjai \ (S Aoj 

íS\j 

Oí/Á] <g 
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Allah-ban, sem pedig az Utolsó 

Napban. És akinek a sátán a barátja, 

milyen rossz barátra tett az szert. 

39. Mi baj származna abból, ha 

hinnének Allah-ban s az Utolsó 

Napban és adakoznának abból, 
amivel Allah látta el őket? Allah 
tudomással bír róluk. 

40. Allah egy porszemnyi jogtalanságot 
sem fog elkövetni. És ha az valami 

jótett volt, megduplázza azt és a 

Tőle származó hatalmas jutalmat 
adja. 

41. És hogyan is lesz, midőn minden 

egyes közösségből előhozunk egy 

tanút. És előhozunk Téged 

(.Muhammad - Allah áldja meg és 
adjon Neki örök üdvösséget) 
tanúul ezek ellen1. 

42. Azon a napon, akik hitetlenek 

voltak és engedetlenkedtek a 

Küldöttel szemben (azt kívánják) 

bárcsak elnyelné őket a föld. De 
nem rejthetnek el Allah előtt 
semmi elmondanivalót. 

43. 0, ti, akik hisztek! Ne közeledjetek 

az imához ittasan2, csak akkor, ha 
már tudjátok mit mondotok! És 

J>r§íyí^\}aÍI>,* ^ArA\\ „j 

jí jliií. jUíSí áíoi 

Ajúj L 

^ 1£>IS 

1 cAbdulláh bin Mascüd-tól maradt fenn, aki mondta: Mondta nekem a Próféta (Allah 
áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget): (Recitálj nekem!) Én pedig feleltem: Ó, 
Allah Küldötte! Vajon én recitáljak neked, holott neked nyilatkoztatott ki? Mondta: 
(Igen.) Én elkezdtem a Nők című süra recitálását és eljutottam ezen versig (És 
hogyan is lesz, midőn minden közösségből előhozunk egy tanút. És előhozunk 
Téged (Muhammad - Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) tanúul ezek 
ellen.) Ekkor ő mondta: (Most elég.) Hozzá fordultam és láttam, hogy szemei 
könnytől áradtak. Al-Buhári SahJh-ja N. 4763 

2 Ez még a bor abszolút tilalma előtt volt, amely az 5:90-ben hangzik el. 
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tisztátalanul se, kivéve, ha úton 

járók vagytok1- míg meg nem 

mosakodtok. És ha betegek 

vagytok2, vagy úton vagytok, avagy 

valaki közületek az illemhelyről jön, 

vagy nőt érintettetek s nem 
találtatok vizet akkor tiszta homokot 

használjatok!3 Simítsátok végig az 

arcaitokat és a kezeiteket. Bizony 

Allah Elnéző és Megbocsátó! 

44. Vajon nem látod azokat, akik 

kaptak az írásból (a zsidók és a 
keresztények) egy részt. A 

tévelygést vásárolják meg. És ők 

azt akarják, hogy ti eltévelyedjetek 

az Útról. 

45. Allah ismeri a legjobban az 
ellenségeiteket. Allah elégséges 

támogató! Allah elégséges segítő! 

46. Azok közül, akik a zsidó vallást 
követik (többen) kiforgatják a 

szavakat a helyeikről. És azt 

mondják: „Halljuk és nem 
engedelmeskedünk!” Vagy: 
„Halljad hallhatás nélkül!” És: 

„Figyelj ránk (raci-naf”. így 

51 

ÍjJ 4ÍI3 jÜj jj£l iiVj 

^ ^ ^ fi **" 

1 És így nem rendelkeztek elegendő mennyiségű vízzel a mosakodás elvégzésére. 

2 Az olyan beteg számára is engedélyezett a tayammum, aki a víz használata által 

rontana egészségi állapotán. 
3 E művelet neve arabul4tayammum'. Ha valaki nem talál vizet, akkor kezével rácsap 

a tiszta, magasabban fekvő talajra, majd tenyerével végigsimítja a másik kézfejét. 

Ezt követően lefújja a port és az arcát simítja végig. Muslim jegyezte le: Allah 

Küldötte Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget mondta: Három dologban 

emeltettünk az emberek fölé: Soraink az ima alatt olyanná tétettek, mint az 

angyalok sorai. Az egész föld mecsetté tétetett a számunkra. És a föld felszíne 

tisztává tétetett a számunkra, abban az esetben, ha nem találunk vizet. 

4 A ^rcfi-ná” kifejezés arabul jelenti a következőket: „figyelem, hallgass ránk, nézz 

ránk, figyelj ránk.” Ám a kommentátorok szerint héberül a jelentése erős sértés. 

Ehhez lásd a 2:104 lábjegyzetét. 
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csavarják ki a nyelvükkel, a 

vallás ellen intézve a támadást. 
Ha azt mondták volna: „Halljuk 

és engedelmeskedünk”, vagy 
„halljad” és „nézz ránk” az 

bizony jobb lenne nekik és 
ildomosabb is. Ám Allah 
elátkozta őket a hitetlenségük 

miatt. Bizony közülük csak 
kevesen hisznek. 

47. Ó, ti, akiknek az írás adatott! 

Higgyetek abban, amit 

kinyilatkoztattunk, megerősítve 

ezzel azt, ami már régóta nálatok 

van, mielőtt még eltöröljük az 
arcokat s a hátukra helyeznénk 

azokat. Vagy mielőtt még 

megátkoznánk őket, ahogyan 

megátkoztuk a szombat ellen 

vétőket. Allah parancsa mindig 
végrehajtatik. 

48. Allah nem bocsátja meg, hogy 

társítást kövessenek el Vele 

szemben. Ám megbocsátja azt, 

ami ezen kívül van, annak, akinek 

akarja. Aki társítást követ el 

Allah-hal szemben, az bizony 

hatalmas bűnt eszelt ki. 

49. Talán nem láttad azokat, akik 

tisztának nyilvánítják magukat? 
Ám Allah azt tisztít meg, akit 

akar. És annyi jogtalanságot sem 

fognak elszenvedni, mint a 

datolyamagon lévő hártya. 

50. Nézd hogyan koholnak Allah 

ellen hazugságokat! Ez bizony 

elégséges nyilvánvaló bűnnek! 

Szíjjá 4ÍÍ 

is. 
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51. Talán nem láttad azokat, akik 

kaptak egy részt az írásból. Ők 

hisznek al-Gibt-ben1 és al-Tagüt- 
ban. És azt mondják azoknak, akik 
hitetlenkednek: „Ezek igazabb úton 

járnak, mint azok, aki hisznek.” 

52. Ők azok, akiket Allah megátkozott. 
És, akit Allah megátkoz, annak te 

nem találsz segítőt. 

53. Vagy részük van a hatalomban? (És 

ha így lenne is) Akkor sem adnának 

az embereknek annyit sem, mint a 

hasíték a datolyamagon. 

54. Avagy irigykednek az emberekre 
amiatt, amit Allah adott nekik az 

Ő túláradó kegyelméből. Bizony 

Ibrahim (Abrahám) nemzetségének 
adtuk a Könyvet és a Bölcsességet 

és hatalmas uralmat adtunk nekik. 

55. Van közöttük olyan, aki hitt benne 

(Muhammad- Allah áldja meg és 
adjon Neki örök üdvösséget), ám 

van közöttük olyan is, aki elfordult 
tőle (Muhammad- Allah áldja meg 
és adjon Neki örök üdvösséget). 

Elégséges a számukra a Pokol 

lángoló Tüze. 

56. Bizony azokat, akik hitetlenek a 

Mi Jeleinkkel szemben, a Tűzben 

fogjuk elégetni. És mindannyiszor 

mikor a bőrük cserepesre égett új 
bőrre cseréljük azokat, hogy újra 

megízlelhessék a büntetést. Allah 

'í&Mr. 

büÉ'íií \J>j x)Xk^ 

1 A gibt szó jelentése: bálvány, hamis istenség, varázslattal, jóslással kapcsolatos 

téves hiedelmek terjesztője. A tagüt gyűjtő fogalom: minden, amit Allah helyett 

hamis módon szolgálnak. 
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bizony Hatalmas és Bölcs! 

57. Ám azokat, akik hisznek és 

jótetteket cselekszenek olyan 

kertekbe léptetjük be, amelyek 

alatt folyók folynak, örökkön 

azokban fognak időzni. Ott őket 
megtisztított1 feleségek várják. 

Egyre növekvő árnyékos 

árnyékba léptetjük őket be2. 

58. Allah bizony megparancsolja 
nektek, hogy adjátok vissza a 

letéteket a tulajdonosaiknak. És 

ha döntést hoztok az emberek 

között, akkor igazságosan 

döntsetek! Milyen csodálatos is 

az az intés, amiben Allah 
részeltet benneteket. Bizony 

Allah Halló és Látó! 

59. Ó, ti akik hisztek! 
Engedelmeskedjetek Allah-nak és 
engedelmeskedjetek a Küldöttnek 

(Muhammad- Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget) és 

azoknak, akik közületek a dolgok 

vitelével bízattak meg! Ha vita 

van közöttetek valamiben azt 

Allah-hoz és a Küldötthöz 
vigyétek vissza! Ha hisztek 

Allah-ban és az Utolsó Napban. 

Ez jobb és szebb magyarázat! 

60. Talán nem láttad azokat, akik azt 

- '\ 

4jiV; 

1 Ibn cAbbás, cAtá\ as-Suddl véleménye szerint: minden fizikai testi, erkölcsi, 

morális romlottságtól, hiányosságtól megtisztított feleségek. 

2 Anas b. Malik hagyományozta a Prófétától (Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget), aki mondta: uBizony a Paradicsomban van egy fa, amelynek az 

árnyékában a lovas száz évig mehet, akkor sem éri el a végét.” Al-BuhárI SahJh-ja 

N. 3079 
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gondolják, hogy hisznek abban, 

ami lebocsáttatott neked és 

abban, ami előtted nyilatkoztatott 
ki. Ám ők a Tdgüt-hoz fordulnak 

döntésért. Holott parancsot 
kaptak arra, hogy tagadják azt 

meg. A sátán messze vivő 

tévelygésbe akarja vinni őket. 

61. És ha az mondatik nekik: 

„Gyertek ahhoz, amit Allah 
kinyilatkoztatott és a Küldötthöz 
{Muhammad- Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget)!” Te 

látod a képmutatókat erős 
fordulással elfordulni tőled. 

62. És mi lenne, ha csapás sújtaná 

őket amiatt, amit a kezeik 

korábban elkövettek. Majd 

eljönnének hozzád Allah-ra 

hivatkozva esküvéseikben: „Mi 

csak a jót és a megbékélést 
akartuk.” 

63. Ők azok, akikről Allah tudja mi 

van a szívükben. Fordulj el tőlük 
és intsd őket! És mondj nekik 
róluk hathatós beszédet! 

64. És csak úgy küldtünk Küldöttet, 
hogy engedelmeskedtek neki- 
Allah engedelmével. És ha ők- 

j óllehet önmaguk ellen vétkeztek- 

eljönnének hozzád (Muhammad - 
Allah áldja meg és adjon Neki 
örök üdvösséget) és Allah 

bocsánatát kérnék és ha a Küldött 

is bocsánatot kéme a számukra, 
bizony Allah-ot Kiengesztelődőnek 
és Irgalmasnak találnák. 

(j* JjÁ[aj 

;£)\ \j^\ JÍJ 

SjJ\ ű oí 
Ui&\ 

\\y-ó 
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65. De nem, az Uradra! Addig ők nem 
hisznek, amíg téged (Muhammad- 
Allah áldja meg és adjon Neki 
örök üdvösséget) nem tesznek 

meg döntőbíróul, abban, ami 

közöttük történt. És nem éreznek 
magukban semmi sértődöttséget 
amiatt, ahogyan döntöttél és teljes 
mértékben alá nem vetik magukat. 

66. Ha előírtuk volna nekik, hogy: 
^Öljétek meg egymást, vagy 
vonuljatok ki a házaitokból!” 
akkor azt nem tették volna meg, 
csak kevesen közülük. Ám ha azt 
tették volna meg, amire intést 

kaptak az jobb lett volna nekik és 

nagyobb megerősítés lett volna. 

67. És bizony akkor Tölünk származó 
hatalmas jutalmat adtunk volna 
nekik. 

68. És bizony az Egyenes Úton 

vezéreltük volna őket. 

69. És az, aki engedelmeskedik Állati¬ 
nak és a Küldöttnek (Muhammad- 
Allah áldja meg és adjon Neki 
örök üdvösséget), azok együtt 

lesznek azokkal, akiket Allah a 

kegyelmében részesített a 
Próféták, az igazak és a mártírok, 
és a kegyesek közül. Milyen 
csodálatos társak ők! 

70. Ez a túláradó kegyelem Allah-tól 
származik. Allah elégséges 

Tudója (mindennek.) 

71. Ó, ti, akik hisztek! Óvakodjatok 
és vonuljatok ki csoportosan, 

vagy vonuljatok ki mindannyian! 

b lÁ-*3 

3 ^ ^ ^y' Jj 

4)i\j 
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72. Bizony van közöttetek olyan, aki 
késlekedik. És ha csapás sújt 
benneteket, azt mondhatja: „Allah 

kegyelmében részesített, mivel 

nem voltam ott velük mártírként.” 

73. Ám ha túláradó kegyelem ér el 

hozzátok Allah-tól bizonnyal azt 

mondja- mintha közte és közietek 

nem lett volna szeretet- „Ó, 

bárcsak velük lehettem volna és 

én hatalmas győzelmet arathattam 
volna!” 

74. Harcoljon Allah Útján az (a hívő), 

aki a Túlvilágot akarja megvenni 

az evilági életért! És annak, aki 
Allah Útján harcol, ölessen akár 
meg, vagy győzzön, annak Mi 
hatalmas j utalmat adunk. 

75. Mi van veletek, hogy nem 
harcoltok Allah Útján? És azokért 

az elnyomott gyengékért a férfiak, a 

nők és a gyermekek közül, akik azt 
mondják: „Urunk! Vigyél ki minket 

ebből a településből, amelynek 

lakói bűnösök! Adj nekünk Tőled 

számlázó támogatót és adj nekünk 

Tőled származó segítőt!” 

76. Azok, akik hisznek Allah Útján 

harcolnak. És azok, akik 

hitetlenkednek at-Tágüt útján 

harcolnak. Harcoljatok a sátán 

támogatói ellen! Bizony a sátán 

cselvetése gyenge. 

77. Talán nem láttad azokat, akiknek 

az mondatott1: „Tartsátok vissza a 

Még a szent harc (a gihad) elrendelése előtt. 

ojAcjojér0-5 

OLjO jl JjUiLá 4JÜI lÚS-^ JírÁ 
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öt 
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kezeiteket (a harctól)! 

Végezzétek el az imát és adjátok 

meg a szegényadót!” Ám miután 

megíratott a számukra a harc, íme 
egy csoport közülük úgy félte az 

embereket, ahogyan Allah-ot kell 

félni, vagy még erősebb 
félelemmel. És mondták: „Urunk! 
Miért írtad elő a számunkra a 

harcot és miért nem adtál még 

egy kevés ideig haladékot 

nekünk?” Mondd: „Az evilági 

élet javai csekélyek. A Túlvilág 

jobb annak, aki istenfélő. Ott 

annyi jogtalanságot sem fognak 
elszenvedni, mint a 

datolyamagon lévő hártya.” 

78. Bárhol legyetek is elér benneteket 

a halál. Még ha magasba nyúló 
tornyokban vagytok is. És ha 
valami jó éri őket azt mondják: 

„Ez Allah-tól van!” És ha valami 
rossz éri őket azt mondják: „Ez 
tőled van!” Mondd: „Minden 
Allah-tól van! Mi van ezekkel az 
emberekkel, hogy alig értik meg 
ezt a beszédet.” 

79. Ha bánni jó is ér téged az Allah- 

tól származik. És ha bármi rossz 
is ér el téged, az tenmagadtól van. 
Elküldtünk téged (Muhammad- 
Allah áldja meg és adjon Neki 

örök üdvösséget) az emberekhez 

küldöttként! És Allah elégséges 
tanú! 

80. Aki engedelmeskedik a Küldöttnek 
{Muhammad- Allah áldja meg és 
adjon Neki örök üdvösséget) az 

láp }\ ül 
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Allah-nak engedelmeskedik. És aki 
elfordul (az az ő dolga!) Nem 

őrzőként küldtünk el téged 

(Muhammad- Allah áldja meg és 
adjon Neki örök üdvösséget) 
hozzájuk. 

81. Azt mondják: „Engedelmesség!” 

Ám ha elmennek tőled 

{Muhammad - Allah áldja meg és 
adjon Neki örök üdvösséget), egy 
csoport éjnek évadján mást 

csinál, mint, amit mond. Ám 

Allah felírja azt, amit éjjel 

fondorkodnak. Fordulj el tőlük és 

hagyatkozz Allah-ra! Allah 

elégséges gyámolító! 

82. Hát nem gondolkodnak el a 

Koránon? Ha nem Allah-tól 

származna, bizony sok 

ellentmondást találnának benne. 

83. Ha tudomásukra jut valami ügy a 

biztonság, vagy a félelem 

tekintetében, azt elhíresztelik. 

Ám ha a Küldöttnek, vagy az 

ügyek intézőinek mondanák el, 

akkor megtudnák azok, akik 

képesek jó következtetést levonni 
közülük. Ha nem lenne Allah 

túláradó kegyelme és irgalma 

irántatok, bizony a sátánt 

követnétek, kevés kivétellel. 

84. Harcolj {Muhammad- Allah áldja 

meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) Allah Útján! Csak 

saját magadért vagy felelős. 

Buzdítsd a hívőket! Talán Allah 
elhárítja azok csapását, akik 

rt >■ 
>4^4 iiuUs 

ütő 
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hitetlenkednek. Allah erősebben 
tud sújtani és erősebb a büntetése. 

85. Aki valami jó dologért jár közben 

az részt kap abból. Aki pedig 

valami rossz dologért jár közben, 

az ugyanazt kapja abból. Allah 
minden dolog fölött Őrző. 

86. Ha köszöntéssel illetnek 

benneteket akkor még szebb 

köszöntéssel viszonozzátok azt!1 
Vagy ugyanúgy köszönjetek! 
Bizony Allah minden dolog 
számon Tartója. 

87. Allah! Nincs más isten csak Ő! Ő 

fog benneteket a Feltámadás 

Napjára összegyűjteni. Ehhez 

kétség nem férhet. Ki lehetne 

igazabb a beszédben, mint Allah? 
HizblO. 

88. Mi van veletek, hogy a 

képmutatókkal kapcsolatban két 

csoportot alkottok? Holott Allah 
korábbi állapotukba taszította 
őket amiatt, amit megszereztek. 

Vajon azokat akarjátok az Igaz 

Útra vezérelni, akiket Allah vitt 

tévelygésbe? Akit Allah visz 

tévelygésbe annak számára nem 

UáiS ü\ 

1 Abü Hurayra hagyományozta a Prófétától (Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget), aki mondta: „Allah megteremtette Ádámot az ő képére. Magassága 60 

Öl (kb. 30 m). Miután megteremtette mondta neki: Menj és köszöntsd azt a csoport 

angyalt, akik ott ülnek. Figyeld meg hogyan viszonozzák neked a köszöntést! Az 

lesz a te köszönésed és utódaié is. (Adám) odament és mondta: As-salamu calaykum 

(Béke reátok!) Ők mondták: As-salámu calayka wa rahmatu-Llahi (Béke reád és 

Allah könyörülete! ) Tehát ők hozzátették wa rahmatu-Lláhi (és Allah könyörülete). 

Mindenki, aki belép a Paradicsomba az Ádám képében és formájában lép be oda. 

Hiszen azóta a teremtés (a teremtettek alakja, mérete) folyamatosan csökken mind a 

mai napig. Al-BuhárT Sahih-ja N. 5873” 
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találhatsz utat. 

89. Azt szeretnék, ha hitetlenekké 

lennétek, ahogyan ők is 
hitetlenkednek és hasonlók 
legyetek hozzájuk. Ne fogadjatok 

barátotokul senkit közülük, amíg el 
nem végzik a Hígra-11 Allah Útján. 
Ha elfordulnak, ragadjátok meg 

őket és pusztítsátok el ott ahol 

rájuk találtok! Ne fogadjatok senkit 

közülük barátul, sem segítőül! 

90. Kivéve azokat, akik olyan néphez 

érkeznek, amellyel nektek 
szerződésetek van. Vagy hozzátok 

jönnek el, a lelkűk megtiltotta azt 
nekik, hogy ellenetek harcoljanak, 

vagy népük ellen harcoljanak. Ha 
Allah akarta volna, akkor hatalmat 
adott volna nekik felettetek és 

akkor harcoltak volna ellenetek. Ha 

most távol tartják magukat tőletek 

és nem harcolnak veletek és a 
békét ajánlják fel nektek, úgy Allah 
nem ad nektek lehetőséget ellenük. 

91. Találni fogtok másokat, akik 
biztonságban akarnak lenni 

tőletek s a népüktől. Ám mindig 
mikor a kísértésbe esnek vissza, 
visszataszíttatnak. És nem tartják 

magukat távol és nem ajánlják fel 

nektek a békét és nem tartják 

kezeiket távol tőletek, akkor 
ragadjátok meg őket és öljétek 
meg ott, ahol rájuk találtok. Az 

ilyenekkel szemben világos 

hatalmat adtunk nektek. 

tép- 

0 aSj\ ^ 

$45 iö 
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1 A hígra szó leginkább elfogadható fordítása: kivonulás. 
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92. Egyik hívő sem ölheti meg a másik 

hívőt, kivéve, ha az tévedésből 

történik. Ha valaki tévedésből 
megöl egy hívőt, (annak) fel kell 

szabadítania egy hívő szolgát1 és 

vérdíjat kell a családjának átadnia, 
kivéve, ha adakozásként elengedik. 
Ha- veletek szemben- ellenséges 

népből származik, ám ő hívő, 

(akkor) egy hívő rab felszabadítása. 
Ha olyan népből származik, amely 

veletek szerződéssel rendelkezik 

akkor a családjának átadott vérdíj 

(diyatun) és egy hívő rab 

felszabadítása. Aki erre képtelen 
(annak) két egymást követő hónap 

böjtöt (kell végeznie) bűnbánatként- 

Allah-tól (elrendelt dolog ez!) Allah 
Tudó és Bölcs. 

93. Aki szándékosan megöl egy 

hívőt2 annak jutalma a Pokol, 
örökkön abban fog időzni3. Allah 

haragvása feléje fordul és 

megátkozza. És Ő hatalmas 

büntetést készített elő a számára. 

94. Ó, ti akik hisztek! Ha Allah Útján 
indultok el harcolni, jól 

„ -i, 

JLf ^ ' 

^4^-^ tll). 4. A, 1. un* 

1 /m Malik jegyezte le: A Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) 

elé vittek egy fekete szolgáló lányt. Ő (Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) mondta neki: Hol van Allah? A lány pedig azt felelte: Az égben. Majd 

mondta: Ki vagyok én? Ő pedig válaszolta: Te Allah küldötte vagy. A Próféta 

(Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) mondta: Szabadítsátok fel, hiszen 
ő hívő. 

Ez egy úgynevezett áyatu-l-wacid, ama magyarul: fenyegetést tartalmazó Vers, 

amelynek elrettentésül kell szolgálnia a muzulmánok számára, azaz, hogy ne 
kövessenek el ilyen fertelmes bűnt. 

Am ha a gyilkos muzulmán, az örökös böntetés alól felmentést kaphat a Magasztos 

Allah kegyelme és könyörülete által. Ha vannak korábbi jó tettei a Magasztos Allah 

azok által majdan eltörölheti ezt a súlyos bűnét. 
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bizonyosodjatok meg (a valós 
helyzetről) és ne mondjátok 
annak, aki a békesség szavát 

mondja nektek: „Te nem vagy 

hívő!” Csupán azért mert az 

evilági javakat vágyakozzátok. 
Allah-nál hatalmas zsákmányok 

vannak. Ehhez hasonlóan 

voltatok azelőtt, hogy Allah 
kegyelmében részesített volna 
benneteket. Jól bizonyosodjatok 

hát meg! Bizony Allah tudással 
bír arról, amit ti tesztek. 

95. Nem egyenlő az (otthon) ülő a 

muzulmánok közöl- kivéve a testi 

károsodással bírókat- azokkal, 
akik Allah Útján harcolnak 
javaikkal s saját életükkel1. 

Azokat, akik javaikkal és 
életükkel harcolnak, Allah azok 
fölé emelte fokokkal, akik otthon 
ülnek. Ám mindenkinek Allah a 

legjobbat ígérte meg. Ám Allah a 
harcolókat hatalmas jutalommal 
tüntette ki az otthon ülőkkel 

szemben. 

96. Tőle szánnazó fokokkal, 
megbocsátással, könyőrülettel. 
Allah Megbocsátó és Irgalmas. 

97. Bizony azokhoz, akik önmaguk 
ellen vétkezők voltak, így szólnak 
az Angyalok midőn elragadják 

c§ 

OjjZílAJ 3 

1 Az Allah Útján történő harc kiválóságához: cAbdulláh bin Mascüd mondta: 

Megkérdeztem Allah Küldöttét, szólván: Ó, Allah Küldötte! Melyik cselekedet a 

legjobb? Ő mondta: Az idejében elvégzett ima. Majd azt kérdeztem: Azután 

melyik? Ő azt mondta: A szülőkkel való illendő bánásmód és viselkedés. Majd 

mondtam: Azután melyik? Ő azt mondta: A gihád, a harc Allah Útján. Al-BuharI 

jegyezte a Sahlh-jéban, Kitab al-gihád. N. 2782. 
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őket: „Miben buzgólkodtatok?” 
Mondják: „Elnyomott gyengék 
voltunk a földön.” Mondják: 
„Vajon nem volt-e Allah földje 
elég tágas, hogy elvégezhessétek 
abban a kivonulást?” Ezeknek 
bizony a Pokol lesz a nyughelyük. 
Milyen rossz sors ez! 

98. Kivéve azokat az elnyomott 

gyengéket a férfiak, a nők és a 
gyermekek közül, akiknek erre 

semmi módjuk nem volt és nem 
vezéreltethetnek az Úton. 

99. Talán Allah elnéző lesz velük 
szemben! Allah Elnéző és 
Megbocsátó! 

100. Aki elvégzi a kivonulást Allah 

Útján az a földön sok helyet talál, 
ahol letelepedhet és számos 
bőséget is. Aki pedig elhagyja 

házát kivonulóként Allah-hoz és 
a Küldöttéhez és eközben eléri a 

halál, annak jutalma Allah-ra 
tartozik. Allah Megbocsátó és 
Irgalmas. 

101. Ha úton vagytok, nem tekinthető 
bűnötöknek, ha lerövidítve 

végzitek el az imát, ha attól 

féltek, hogy azok, akik 

hitetlenkednek rosszat eszeltek ki 
ellenetek. Bizony a hitetlenek 

nyilvánvaló ellenségeitek. 

102. És ha te (Muhammad- Allah áldja 
meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) közöttük vagy és te 

vezeted nekik az imát, akkor egy 
csoport közülük álljon fel veled és 

ü°-> 

<yj* 
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ragadják meg fegyvereiket. És ha 

leborultak1 ők legyenek 

mögöttetek és egy másik csoport 

jöjjön, amelyik még nem 
imádkozott veled. Imádkozzanak 

és figyeljenek s a fegyvereik 

legyenek velük! Azok, akik 
hitetlenkednek azt szeretnék, hogy 
bárcsak figyelmetlenek lennétek a 

fegyvereitekkel és a javaitokkal 

szemben és egyszerre rátok 
ütnének. Ám nem tekinthető 
hibátoknak- ha esőtől szenvedtek, 

vagy betegek vagytok- az, hogy 

leteszitek a fegyvereiteket. De 
ekkor is figyeljetek! Bizony Allah 

megalázó büntetést készített elő a 

hitetleneknek. 

103. Ha elvégeztétek az imát, 

emlékezzetek meg Allah-ról 

állva, ülve és az oldalaitokon! Ha 

megnyugodtatok (és újra 

biztonságban vagytok) újra 

végezzétek el az imát. Bizony az 

ima a hívők számára időben 

megszabott előírás. 

104. És ne fáradjatok a (ellenséges) nép 

üldözésében! Ha ti szenvedtetek, 

ők is úgy szenvedtek, mint ti. Ám 

ti remélhettek Allah-tól olyat, amit 

ők nem remélhetnek. Allah Tudó 

és Bölcs! 

o-S < ^ ^ ^ 
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105. Bizony Mi lebocsátottuk neked 

1 cÁ’isa hagyományozta: A Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) 

a meghajlása és lebomlása során ezt szokta volt mondani: 4suhhánaka-Lláhumma 

Rabbaná wa bi-hamdiha. Allahumma-gfir IV (Magasztaltassál Uram! Urunk! A Te 

hálád által. Bocsáss meg nekem!) Al-BuhárT Sahih-ja N. 762 



4. Az An-Nisa’u Guz’: 5 154 £ ^ L*jJ I o 

(Muhammad- Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget) a 

Könyvet az Igazsággal, hogy 
azzal ítélkezz az emberek között, 

amit Allah mutatott neked. És ne 

te légy az, aki szót emel az 
árulókért! 

106. Kérd Allah bocsánatát!1 Bizony 

Allah Megbocsátó és Irgalmas. 

107. Es ne vitázz azokért, akik saját 
magukat árulják el. Bizony Allah 

nem szereti azt, aki áruló és bűnös. 

108. Elrejtőznek az emberek elől, ám 
Allah elől nem rejtőzhetnek el. Ő 
velük van, midőn éjjel olyat 

fondorkodnak, aminek a 

hallásával ők nem elégedettek. 
Allah az Ő tudásával minden 

dolgot átfog, amit ők tesznek. 

109. Ezek vagytok ti! Vitáztatok értük 
az evilági életben, ám ki fog értük 

vitázni Allah-nál a Feltámadás 

Napján, vagy ki lesz az ő 

támogatójuk akkor? 

110. Aki valami rosszat tesz, vagy 

maga ellen követ el bűnt, ám utána 

Allah-hoz fordul bocsánatért, az 

Allah-ot Megbocsátónak és 
Irgalmasnak fogja találni. 

111. Aki pedig bűnt követ el, az önmaga 
ellen követi azt el. Allah Tudó és 
Bölcs. 

(^oSíj aÁ Uj OJj 

^ J, 
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1 Abü Hurayra mondta: Hallottam Allah Küldöttét (Allah áldja meg és adjon Neki 

örök üdvösséget) amint mondja: uAllah-ra! Bizony én kérem Allah bocsánatát és 

Hozzá fordulok megbánással minden nap több, mint hetvenszer.” Al-BuhárT Sahíh- 
ja N.5948 
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112. Aki hibát, vagy bűnt követ el, 

majd megvádol egy ártatlant, az a 
nyilvánvaló rágalmazás és bűn 

terhét vette magára. 

113. Ha nem lett volna Allah túláradó 

kegyelme és Irgalma irántad 
(Muhammad- Allah áldja meg és 
adjon Neki örök üdvösséget), 

akkor egy csoport közülük azon 

igyekezett volna, hogy tévelygésbe 

vigyen téged. Ám csupán magukat 

viszik tévelygésbe, semmiben sem 
lehetnek az ártalmadra. Hiszen 

Allah kinyilatkoztatta neked a 

Könyvet és a Bölcsességet. És 

megtanított téged arra, amit nem 

tudtál. Allah túláradó kegyelme 
irántad hatalmas. 

114. Az ő titkos, meghitt 

beszélgetéseikben semmi jó 

nincs! Kivéve azt, aki adakozást 

parancsol meg, vagy a 

helyénvalót, vagy a jobbítást az 

emberek között. Aki ezt teszi, 
Allah tetszését keresve, annak 

hatalmas jutalmat adunk. 

115. Aki viszont ellenkezik a Küldöttel 
{Muhammad- Allah áldja meg és 
adjon Neki örök üdvösséget), azt 

követően, hogy világossá vált a 

számára az Igaz Útmutatás és nem 

a hívők Útját követi, annak azt 

adjuk barátul, akit ő választott 
barátul. A Pokolban fogjuk 

égetni. Milyen rossz sors ez! 

116. Bizony Allah nem bocsátja meg 

azt, hogy társítsanak Mellé. Ám 

^ ^ 
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megbocsátja azt, ami ezen kívül 

van annak, akinek akarja. Aki 

társít Allah mellé, az bizony 

messze vivő tévelygésben van! 

117. Bizony Mellette csak nőnemű 

lényekhez1 fohászkodnak. Bizony 
csak a lázadó sátánhoz 
fohászkodnak. 

118. Allah megátkozta. És mondta (a 
gonosz): „Bizony el fogok venni 
a szolgáid közül egy bizonyos 
részt!” 

119. „És bizony tévelygésbe fogom 

vezetni őket és vágyakat fogok 
bennük ébreszteni és meg fogom 
parancsolni nekik, hogy állatok 

fülét vágják le. És meg fogom 
parancsolni nekik, hogy 

változtassák meg Allah 

teremtését!” Aki a sátánt 
választja támogató barátul, Allah 
helyett, az bizony nyilvánvaló 
veszteséget fog szenvedni. 

120. ígérget nekik s vágyakat sugall 

nekik. Ám a sátán csak csalóka 
dolgokat ígér nekik. 

121. Ezeknek a Pokol lesz a lakóhelyük 

és nem lelnek majd abból 

menekülést. 

122. Ám azok, akik hisznek és 

jótetteket cselekszenek, azokat 
olyan kertekbe vezetjük majdan 

be, amelyek alatt folyók folynak, 
örökkön abban fognak időzni. Ez 

^ j, ^ ^ ^ __ 

050ifidül 

Jlij Ü\ aSü 

1 A pogányok és a társítok istenségeiknek nőnemű neveket adtak, mint például: al- 

Lat, cUzzá és Manüt. 
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Allah ígérete, igazságként. És ki 
lehet igazabbat szóló Allah-nál? 

123. Ez nem a ti vágyaitok szerint s 
nem is a Könyv Népének vágyai 

szerint történik így! Aki rosszat 

tesz, az aszerint jutalmaztatik. 

Nem talál az Allah helyett 
támogatót, vagy segítőt. 

124. Aki pedig kegyes dolgokat 

cselekszik, akár féri, akár nő és ő 

hívő, azok a Paradicsomba 
léphetnek be. És ott annyi 

jogtalanságot sem fognak 
elszenvedni mint a datolyamagon 
lévő hasíték. 

125. És ki jobb a vallást tekintve, mint 

az, aki arcát aláveti Allah-nak és 
jóravaló kegyes, és Ibrahim 
(Ábrahám) vallását követi hanif- 
ként. Allah Ibráhim-ot 

(Ábrahámot) barátjául' fogadta. 

126. Allah-é minden, ami az egekben 
és minden, ami a földön van. 

Allah mindent átfog. 

127. (Vallásjogi) Tanácsot fognak kérni 
tőled a nőkről. Mondd: Allah fog 

hírt adni nektek róluk és az, ami a 

Könyvben recitáltatik nektek, a női 
árvákról, akiknek nem adjátok meg 
azt, ami megíratott a számukra. És 

akiket szeretnétek feleségül venni. 

És a gyenge gyermekekről is és 
arról, hogy az árvákkal igazságosan 

bánjatok. És akármi jót is tesztek 
arról Allah-nak tudomása van. 

S ^ j ^ 
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Ez Ábrahám állandó díszítő mellékneve HalTlu-Llahi (Allah meghitt barátja). 
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128. Ha egy asszony attól fél, hogy a 

férje rosszul bánik vele, vagy 

elfordul tőle, abban az esetben nem 

tekinthető bűnüknek, ha egymás 

között békés megegyezésre jutnak. 

A békés megegyezés jobb!A 
lelkek hajlamosak a kapzsiságra. 
Ám ha j óravalók vagytok és 

istenfélők (az jobb!). Arról, amit ti 

tesztek Allah-nak tudomása van! 

129. Ti nem lesztek képesek arra, 
hogy igazságosak legyetek az 

asszonyokkal, még ha igyekeztek 

is. Ne forduljatok ám el teljes 

elfordulással és ne hagyjátok őket 
bizonytalanságban! Ha békés 

megegyezésre tudtok jutni és 
istenfélők vagytok Allah 

Megbocsátó és Irgalmas. 

130. Ha ők ketten elválnak, Allah 
mindkettőt kárpótolni fogja az Ő 
végtelen jóságában. Allah a 
mindent körülölelő, Bölcs. 

131. Allah-é minden, ami az egekben 

és a földön van. Bizony 
meghagytuk azoknak, akiknek az 

írás adatott előttetek és nektek is, 

hogy féljétek Allah-hot. És ha 
hitetlenek vagytok (az nincs 
Allah ártalmára). Hiszen minden, 

ami az egekben és a földön van 

az Allah-é. Allah nem szorul 
semmire, Ő az Áldott. 

132. Allah-é minden, ami az egekben 

és a földön van. Ő elégséges 

gondoskodó. 

133. Ha akarja, akkor elpusztít 
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benneteket, ó, emberek. És 

másokat hoz elő. Allah képes erre. 

134. Aki az evilági élet jutalmát akarja, 
Allah-nál van az evilági élet és a 

Túlvilág jutalma. Allah Halló és 

Látó. 

135. Ó, ti, aki hisztek! Legyetek 

szilárdan igazságosak, ha 

tanúkként álltok Allah előtt, még 
ha magatok ellen, vagy a szülők 

ellen, rokonok ellen (tanúskodtok 

is), vagy gazdag, avagy szegény 

ellen. Allah inkább jogosult velük 
szemben. Ne kövessétek a 

vágyat, hogy általa letérjetek. Ha 

elferdítitek (a tanúságot), avagy 

elfordultok, úgy Allah tudással 

bír arról, amit ti tesztek. 

136. Ó, ti, akik hisztek! Higgyetek 

Allah-ban és az Ő Küldöttében 

(Muhammad- Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget) és a 

Könyvben, amit lebocsátott a 

Küldöttének és a Könyvben, amit 
már korábban lebocsátott. Aki 

hitetlen Allah-hal szemben és az 

Angyalaival, Könyveivel, 

Küldötteivel és az Utolsó Nappal 

szemben, az bizony messze vivő 

tévelygésben tévelyeg. 

137. Bizony azok, akik hittek majd 

hitetlenekké váltak, majd újra 

hittek, majd pedig újra hitetlenekké 

lettek, majd pedig hitetlenségükben 
növekedtek, azoknak Allah nem 

bocsáthat meg. És nem vezérli 

őket az Úton. 

Jü5;S 
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138. Tudasd a képmutatókkal, hogy 

nekik fájdalmas büntetés jár. 

139. Akik a hitetleneket fogadják 

barátaikul a hívők helyett. Talán 
náluk hatalmat vágyakoznak? A 
hatalom mind Allah-é. 

140. Hiszen már kinyilatkoztatta nektek 

a Könyvben: Ha halljátok, hogy 

Allah Jeleiben hitetlenkednek, 

vagy gúnyt űznek azokból, úgy ne 
üljetek le velük, mig más beszédbe 
nem kezdenek. Hiszen ekkor 

hasonlók lennétek hozzájuk. Allah 
bizony összegyűjti a képmutatókat 

és a hitetleneket a Pokolban, 

mindegyikőjüket. 

141. Akik kutatva figyelnek benneteket. 
Ha nektek győzelem jut Allah-tól, 

azt mondják: „Vajon mi nem 

voltunk veletek?” Ha azonban a 
hitetleneknek jut részesedés, 

akkor azt mondják: „Vajon nem 

kerekedtünk-e fölétek és nem 
védtünk a hívőkkel szemben.” 

Allah ítélkezni fog felettük a 
Feltámadás Napján. És Allah nem 

fog a hitetleneknek a hívőkkel 
szemben utat adni. 

142. Bizony a képmutatók meg akaiják 

csalni Allah-ot, ám Ő csalja meg 

őket. Ha az imához állnak fel, 

lustán állnak, csak azért (állnak oda, 

hogy) az emberek lássák. Csak 
kevéssé emlékeznek meg Allah-ról. 

143. Ingadoznak aközött. Sem ezekhez, 

sem azokhoz (nem tartozva). És 

akit Allah tévelygésbe vitt, annak 
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nem fogsz utat találni. 

144. Ó, ti, akik hisztek! Ne fogadjátok 

a hitetleneket barátaitokul a hívők 
helyett. Vajon nyilvánvaló 
hatalmat akartok adni Allah-nak 

magatok ellen? 

145. Bizony a képmutatók1 a Tűz 
legmélységesebb mélyén lesznek. 
És nem találsz nekik segítőt. 

146. Kivéve azokat, akik megbánást 

mutatnak, s megjavulnak és Állati¬ 
hoz ragaszkodnak és a vallásukat 

őszintén Allah-nak szentelik, ők a 
hívőkkel lesznek. És Allah a 
hívőknek hatalmas jutalmat ad. 

147. Mit tenne Allah a ti büntetésetekkel 

(miért büntetne), ha hálásak 
vagytok és hisztek. Allah Hálás 
és Tudó! Guz’6. Hizbll. 

148. Allah nem szereti a hangosan 

kinyilvánított rosszat, kivéve 

azét, aki jogtalanságot szenvedett 
el. Allah Halló és Tudó. 

149. Ha bármi jót megmutattok, vagy 
elrejtitek azt, vagy elnéztek valami 

rosszat. Allah Megbocsátó és 

mindenre képes. 

150. Bizony azok, akik hitetlenek Allah- 
hal szemben és az Ő Küldötteivel 

szemben és különbséget akarnak 

tenni Allah és a Küldöttei között és 

azt mondják: „Hiszünk egyik 

^ t D ^ ^ 
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1 Abü Hurayra hagyományozta: A Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) mondta: „A Feltámadás Napján úgy fogod találni, hogy a legrosszabb 

ember Allah szemében a kétarcú. Az, aki némely embereknek ezt az arcát mutatja, 

másoknak azt az arcát.” Al-BuharT Sahlh-ja N. 5711 
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részében, ám nem hiszünk más 

részeiben.” E között akarnak 

maguknak utat találni? 

151. Ők az igazi hitetlenek. Mi a 
hitetleneknek megalázó büntetést 

készítettünk elő. 

152. Ám azok, akik hisznek Allah-ban 
és a Küldötteiben és nem tesznek 

különbséget közöttük (a Küldöttek 

között), azoknak megadjuk a 
jutalmukat. Allah Megbocsátó és 
Irgalmas. 

153. A Könyv Népe azt kéri tőled, 
hogy bocsáttass le rájuk egy 
könyvet az Égből. Ám Müsá-tól 

(Mózestől) még ennél nagyobbat 
kértek. És mondták: „Mutasd meg 
nekünk Allah-ot világosan!” A 

mennykő sújtotta őket a bűnükért. 

Majd megragadták a tehenet, azt 

követően, hogy a világos 
bizonyítékok elérkeztek hozzájuk. 

Ám Mi elnézőek voltunk velük. 

És Müsa-nak (Mózesnek) 

nyilvánvaló hatalmat adtunk. 

154. És felemeltük fölöttük a Hegyet, 

a szerződésük következtében. És 
mondtuk nekik: „Lépjetek be az 
ajtón leborulva.” És mondtuk 

nekik: „Ne kövessetek el túlkapást 

a szombattal kapcsolatban!” 

Szigorú egyezséget kötöttünk velük. 

155. És mivel megszegték az 

egyezségüket és Allah jeleiben 

való hitetlenségük miatt és amiatt, 

hogy megölték a Prófétákat 

jogtalanul és azért mert azt 
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mondták: „A mi szívünket borító 
takarja”. Igen! Allah pecsétet 

helyezett arra a hitetlenségük miatt. 

Csak kevesen hisznek közülük. 

156. És hitetlenségük miatt és mert 

Máriát hatalmas rágalommal 
illették. 

157. És mert azt mondták: „Mi 

megöltük a Messiást, Jézust, 

Mária fiát, Allah Küldöttét.” Ám 

valójában nem ölték meg és nem 
feszítették keresztre. Ám egy 

hasonmás adatott nekik. Akik 

között őt illetően nézetkülönbség 

van, azok kétségben vannak 

felőle. Nem rendelkeznek ők róla 

tudással, csak a gondolatot 

követik. Ám bizonyos, hogy őt 
(Jézust- béke reá!) nem ölték meg. 

158. Ellenkezőleg Allah felemelte őt 

magához. Allah Hatalmas és Bölcs! 

159. A Könyv Népe bizony hisz 

benne- a halála (Jézusé) előtt. A 

Feltámadás Napján tanú lesz 
ellenük. 

160. És azok bűne miatt, akik a zsidó 

vallást követték, megtiltottuk 
nekik a jó dolgokat, amelyek 

megengedettek voltak. És azért 

mert sokakat eltérítettek Allah 

Útjától. 

161. És azért mert az uzsorát habzsolták, 
holott attól eltiltattak. És mert az 

emberek javait hamis dolgokra 

pocsékolták el. És Mi fájdalmas 

büntetést készítettünk elő a 
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közülük való hitetleneknek. 

162. Ám a tudásban szilárdak közülük, 

és a hívők, akik hisznek abban, 
ami kinyilatkoztatott neked 
{Muhammad- Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget) és 

abban, ami előtted bocsáttatott le 

és elvégzik az imát és megadják a 

szegény-adót és hisznek Állati¬ 

ban és a Végső Napban- nekik 
hatalmas jutalmat fogunk adni. 

163. Mi bizony sugalltunk 

(kinyilatkoztattunk) neked1 
{Muhammad- Allah áldja meg és 
adjon Neki örök üdvösséget), 

ahogyan sugalltunk 

(kinyilatkoztattuk) Nüh-nak 

(Noé-nak) és az utána következő 
Prófétáknak és sugalltuk Ibrahim¬ 

nak (Ábrahámnak), Ismail-nak, 
Ishdq-nak, Yacqüb-nak s a 
törzseknek és Jézusnak, Ayyüb-ndk, 
Yfmus-nak, Hürün-nak, Sulayman- 

1 Az isteni sugallat kezdete a Prófétánál (Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget): cÁ’isa-tól, az Igazhívők Anyjától (Allah legyen elégedett vele): Hárít b. 

Hisám (Allah legyen elégedett vele) megkérdezte Allah Küldöttét (Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget): Ó Allah Küldötte! Hogyan érkezik hozzád a sugallat? 

Allah Küldötte (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) mondta: „Néha úgy, 

mint egy csengő csengése, ez a legnehezebb formája számomra. Majd ez az állapot 

elmúlik rólam miután felfogtam mi is sugalltatok. Néha az angyal egy ember alakjában 

jön el hozzám, beszél hozzám és én emlékezetembe vésem azt, amit mond.” cÁ’isa 

(Allah legyen elégedett vele) hozzátette: „Bizony én láttam a Prófétát (Allah áldja meg 

és adjon Neki örök üdvösséget) akkor mikor sugallat érkezett le rá. A homlokán 

verejték folyt alá s mind ez egy nagyon hideg napon történt.” Al-BuhárT Sahíh-ja N. 2. 

cUmar b. al-Hattáb a minbar-on (a mecsetben lévő lépcsős emelvény az imám 

számára) mondta: Hallottam Allah Küldöttét (Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) amint mondja: Bizony a tettek a szándékok szerint ítéltetnek meg 

(aszerint jár értük jutalom). Minden embernek az jár, amit szándékozott. Aki a 

világi javak eléréséért vonul ki vagy egy asszonyért, hogy azt feleségül vegye, 

akkor kivonulása odatart ahová indult. Al-BuhárI óa/»/z-jaN. 1 

öt 
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nak (Salamon). És Dawwí/-nak' 

(Dávid) egy zsoltárt adtunk. 

164. Némely küldöttekről már 
beszéltünk neked ezelőtt, ám 
némely küldöttről nem beszéltünk 

neked. És Allah szólva szólt 
Müsa-hoz (Mózeshez). 

165. Küldöttek, akik örömhír hozókként 

és intőkként jöttek, hogy az 
embereknek ne lehessen Allah-hal 
szemben érvük a küldöttek után. 

Allah Hatalmas és Bölcs. 

166. Ám Allah tanúsítja azt, amit (a 

Korán) lebocsátott neked 
(Muhammad- Allah áldja meg és 
adjon Neki örök üdvösséget), az 

Ő tudásával küldetett az le és az 

angyalok is tanúsítják. Allah 

elégséges tanú. 

167. Bizony azok, akik hitetlenkednek 
és elfordítanak Allah Útjától, 
azok messze vivő tévelygésben 
tévelyegnek. 

168. Bizony azok, akik hitetlenkednek 
és bűnöket követnek el, azoknak 
Allah nem bocsáthat meg és nem 

vezérelheti őket az Útra. 

3 ±>j 

L. A/ 

Jjtí 

169. Kivéve a Pokolba vezető útra, 
örökkön abban fognak időzni. Ez 

Allah számára könnyű. 

170. Ó, emberek! A Küldött 

1 Dáwud kiválóságához: cAbdulláh bin cAmr mondta: Allah Küldötte (Allah áldja 

meg és adjon Neki örök üdvösséget) mondta nekem: (Allah-nál a legkedvesebb böjt 

Dávid böjtje, aki az egyik nap böjtölt, a másik nap nem. Allah-nál a legkedvesebb 

ima Dávid imája, aki az éjszaka felét alvással töltötte, az egy harmadát ájtatos 

ébrenléttel, majd a hatodát újra alvással.) Al-Ruhárí Sahih-ja N. 3238 
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(Muhammad- Allah áldja meg és 
adjon Neki örök üdvösséget) immár 
eljött hozzátok az Igazsággal az 

Uratoktól. Higgyetek! Ez jobb 
nektek. Ám ha hitetlenkedtek, 

Allah-é minden, ami az egekben és 
a földön van. Allah Tudó és Bölcs. 

171. Ó, Könyv Népe! Ne kövessetek el 

túlkapást a vallásotokban! És 

Allah-ról csak az igazat 

mondjátok! Jézus, a Messiás, 

Mária fia, csupán Allah küldötte, és 

az 0 szava1, amit Máriára vetett és 
a belőle származó lélek. Higgyetek 
Allah-ban és a Küldötteiben! És ne 

mondjátok: „Három!” Hagyjátok 

abba! Ez jobb nektek. Bizony 
Allah az egyetlen isten- 

magasztaltassék! Mennyire felette 
áll O annak, hogy fia legyen Neki. 

Övé minden, ami az egekben és a 

földön van. Allah elégséges segítő! 

172. A Messiás soha nem fogja 

megalázónak tartani, hogy Allah 
szolgája legyen és a közel lévő 
Angyalok sem. Aki megalázónak 
tartja az Ő szolgálatát az öntelt 

gőgös. Ám Ő mindenkit Magához 
fog összegyűjteni. 

173. Ám azok, akik hisznek és 

jótetteket cselekszenek, azoknak 

teljes jutalmat ad és az Ő túláradó 

kegyelméből még hozzá is tesz. 
Ám azokat, akik lealázónak tartják 

(az Ő szolgálatát) és gőgösek, 

azokat fájdalmas büntetéssel 
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bünteti meg. Nem találnak ők 

maguknak Allah helyett sem 

támogatót, sem segítőt. 

174. Ó, emberek! Világos bizonyíték 

jött el immár hozzátok az 

Uratoktól. És nyilvánvaló fényt 

(ezt a Koránt) bocsátottunk le 

nektek. 

175. Ami azokat illeti, akik hisznek 

Allah-ban, és Hozzá ragaszkodnak, 

azokat a Tőle származó Irgalomba 

és túláradó Kegyelmébe (a 

Paradicsom) lépteti be. És az 

Egyenes Úton vezérli őket 
Magához. 

176. (Vallásjogi) Tanácsot fognak 

kérni tőled! Mondd: „Allah fog 

feleletet adni nektek a halála-ról1. 

Ha egy férfi meghal és nincs 

gyermeke, ám van egy leány 

testvére, a leánytestvémek a fele 

jár annak, amit hátrahagyott. A 

fiútestvér is örökölhet tőle 

(lánytestvér) ha nincs neki 

gyermeke. Ha két leánytestvér 

van, akkor nekik a kétharmada jár 

annak, amit hátrahagyott. Ha ők 

testvérek férfiak és nők is, abban 

az esetben a férfinak kétszer 
annyi jár, mint a nőnek. Allah 
megvilágosítja nektek, nehogy 

eltévelyedjetek. Allah-nak 

mindenről tudása van.” 

' .—'b1 ^ 
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1 Macdán bin Abl Talha mondta: cUmar bin al-Hattáb mondta: Semmi másról nem 

kérdeztem Allah Küldöttét (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) többször, 

mint a halála-ról. Végül Ő az ujjával megbökte a mellemet és mondta: ‘Legyen elég 

neked az, amit az ayatu-s-sayf-bán találsz, ami a Nők c. Szúra utolsó Verse’ 
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Az Asztal 15.1 
Az Al-Má’idatu1 c. süra. 

wmw:™ 

Medinai. 
Verseinek száma: 120. 

A 3. vers cArafat-ban nyilatkoztatott ki a Búcsú Zarándoklaton. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 
nevében 

1. Ó, ti, akik hisztek! Teljesítsétek a 

kötelezettségeiteket! 

Megengedtetett nektek a 
lábasjószág (élelemként) kivéve 
az, ami recitáltatik nektek. Nem 

megengedett viszont a számotokra 
a vadászat, ha a megszentelt 

(ikrám-bán, a zarándoklat 

elvégzésére szolgáló szabatlan két 
fehér lepel)2 állapotban vagytok. 

Allah úgy dönt, ahogyan Ő akar. 

2. 0, ti, akik hisztek! Ne szegjétek 

meg Allah szent előírásait, sem 
pedig a szent Hónapot! Sem az 
áldozati állatokat, sem a 

nyakékeket, sem pedig azokat, 

akik a Szent Házhoz tartanak, az 

Uruk túláradó kegyelmét és 

tetszését áhítozva. Ha már profán 
állapototokban vagytok3, akkor 
vadásszatok! És ne vigyen 

benneteket az emberek iránti 

haragvásotok gyűlöletre, azért 

^ 

0 

1 A szúra címe a 112. versben elmondott történetből ered. 

2 Ezen állapotban sok olyan dolgot nem szabad megtenni, amit máskor igen. A két 

ruhadarab arab neve: rídd ’ az a varratlan fehér lepel, amit a felső testen viselünk, az 

izdr pedig az, amit deréktól lefelé. 

A felszentelt állapotban, akár hagg-ot, akár cumra-1 végezvén tilos a hívő ember 

számára a vadászat. Ám ha kilép a megszentelt állapotából újra megengedett a 

számára, erre utal ez a kegyes Vers. 
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mivel távoltartottak benneteket a 

Szent Mecsettől (al-Masgidu-l- 

Hamrnu)! Segítsétek egymást a 

kegyességben és az 
istenfélelemben! Ám ne 

segítsétek egymást a bűnben és az 

ellenségeskedésben! Féljétek 

Allah-ot! Bizony Allah büntetése 

igen szigorú. 

3. Tilalmassá tétetett a számotokra a 

döglött állat, a vér1, a sertés hús és 
mindaz, ami nem Allah-nak 

áldoztatott fel és az, ami 

megfojtatott, az agyonütött, a 
halálra zúzott, a felöklelt és az is, 

amiből a vadállatok téptek már. 

Kivéve, ha ti vágjátok le2. És az 
is, ami áldozó kövön vágatott le 
és a jósnyilakkal történő sorsolás 

is. Ez bűnös dolog. Ezen a napon 

azok, akik hitetlenkednek 

reményvesztettek lettek a ti 
vallásotokkal kapcsolatban. Ne 

féljetek tőlük! Engem féljetek! A 

mai napon teljessé tettem a 
számotokra a vallásotokat és 

kiteljesítettem rátok az Én 

kegyelmemet. És az Iszlámot 

rendeltem el nektek vallásul3. Aki 

jjJc ^ tjt 15júí=> 

1 A kiömlő vér, illetve a kiontott vér. 

2 Ha ezeket még a haláluk előtt ti magatok tudjátok az előírásnak megfelelően levágni. 

3 cUmar bin al-Hattáb-tól maradt fenn: Egyszer egy zsidó férfi azt mondta neki: Ó, 

igazhívők fejedelme! Van a Könyvetekben egy vers, amelyet olvashattok, amely ha 

ránk zsidókra nyilatkoztatott volna ki, mi bizony ünnepnek tartanánk azt a napot. 

Megkérdezte melyik az a vers. Ő pedig mondta: (A mai napon teljessé tettem a 

számotokra a vallásotokat és kiteljesítettem rátok az Én kegyelmemet. És az 

Iszlámot rendeltem el nektek vallásul.) cUmar így válaszolt: Mi ismerjük azt a napot 

és azt a helyet, ahol az a Prófétára (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) 

kinyilatkoztatott. Ő akkorcArafa-n állt egy pénteki napon. Al-Buhárí SahTh-ja N. 45 
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az éhség kényszerétől hajtva (szeg 

meg tilalmat) nem a bűnre való 
hajlandóságában, (úgy) Allah 

Megbocsátó és Könyörületes. 

4. Kérdezni fognak téged 

(Muhammad- Allah áldja meg és 
adjon Neki örök üdvösséget) mi a 
megengedett nekik. Mondd: 

„Megengedtettek nektek a jó 

dolgok. Továbbá azok (négylábú 
és szárnyas állatok), amiket ti 

tanítottatok a ragadozók közül, 

idomítva azokat. Tanítjátok nekik 
azt, amit Allah tanított meg nektek. 
Egyetek abból, amit nektek fognak 
meg. Említsétek meg Allah nevét 

azon1! Féljétek Allah-ot. Bizony 
Allah gyorsan elszámoló!” 

5. Ezen a napon megengedtettek 

nektek a jó dolgok2. És azok 
étele, akiknek a Könyv adatott 
megengedett a számotokra és a ti 
ételetek megengedett az ő 

számukra3. És (megengedettek 
házasság céljából) az erényes 
hívő asszonyok4 és az erényes 
asszonyok azok közül, akiknek az 

írás adatott előttetek, ha 
megadjátok nekik az ő jussukat 
erényesen és nem parázna módon 

1 Az elejtett állatok felett, mielőtt még ennétek belőle. 

2 cÁ’isa-tól maradt fenn, aki mondta: A Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) nagyon szerette az édességet (al-halwá ’u) és a mézet (,al-asalu). Al- 

BuhárT Sahlh-ja. N. 5291 

3 Megengedett abban az esetben, ha Allah neve említtetett felette, illetve ha az ő 

törvényeik szerint vágták le. Ám a társítok népének étele nem megengedett a 

muzulmánok számára. Ami a mágus hitűek népének ételeit illeti azokat muzulmán 

ember nem eheti, az asszonyaikat nem veheti feleségül. 

4 Erényes, hithű szabad asszonyok 
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és nem szeretőket tartókként. Aki 

pedig tagadja a hitet, annak kárba 

vész a cselekedete. És a 
vesztesekkel lesz a Túlvilágon. 

6. Ó, ti, akik hisztek! Ha1 az imához 

álltok fel2 akkor mossátok meg az 

arcotokat3 és a kezeiteket 
könyékig4 és simítsátok végig a 

fejeiteket és a lábaitokat bokáig 

(mossátok meg)! És ha 
tisztátalanok5 vagytok, 

^ <11 

1 E kegyes versben a három alapvető rituális mosakodási forma leírását olvashatjuk. 

A) wudü' (a kisebb rituális mosakodás), b) gusl (a nagyobb rituális mosakodás), c) 

tayammum (száraz, tiszta porral, homokkal történő tisztálkodás). 

2 Akár ha tisztátalanok vagytok, vagy álmotokból keltek. De a legtöbb Kommentátor 

szerint ez egy általános értelmű felszólítás arra, hogy az ima előtt szükséges a 

rituális mosakodás. A tisztátalan számára kötelező, a rituális értelemben tisztának 

pedig ajánlott. Itt kell elmondani, hogy az arc megmosása előtt ajánlott az Allah-ról 

történő megemlékezés, hiszen a hiteles hagyományban olvashatjuk: (Érvénytelen 

annak a wudü -ja, aki nem említi meg Allah nevét.) 

3 Az arc területe: a homlok és a haj találkozásától le egészen az áll, illetve a szakáll 

aljáig, keresztben pedig a fültől a fülig. Itt ajánlott a sűrű szakállat széthajtani, hogy 

a víz közé mehessen. Az arc mosásánál ajánlott a madmada és az istinsüq. 

cAbdullüh bin Zayd-tól kérdezték megtudnád-e mutatni, hogyan mosakodott Allah 

Küldötte (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget). Ő mondta: igen. Majd 

mosdó vizet hozatott és a kezére öntötte. Megmosta mindkét kezét kétszer. Majd 

madmada-1 és az istinsüq-ot végzett háromszor, majd háromszor megmosta az 

arcát. Majd megmosta a kezeit kétszer a könyökéig. Majd kezeivel végigsimította a 

fejét, a homlokánál kezdve haladt a tarkó felé majd vissza. Ezután megmosta a 

lábait. Al-BuhárI Sahíh-ja, A Wudü' Könyve N. 185. 

4 Abü Nucaym al-Mugmir hagyományozta: Felmentem Abü Hurayra-val a mecset 

tetejére, ahol rituális mosakodást (wudü') végzett. És mondta: Hallottam a Prófétát 

(Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) amint mondja: „Bizony az én 

Közösségem hívatik a Feltámadás Napján Al-Gurru-l-Muhaggalüna-ként a 

mosakodás nyomaitól. Aki képes közületek arra, hogy megnövelje a ragyogásának 

területét, az tegye meg.” Al-BuhárT Sahíh-ja N. 136. Az ‘Al-Gurru-l-Muhaggalüna’ 

kifejezés jelentése: A muzulmánok azon testrésze, amelyet a földi létükben a wudü ’ 

során mosni szoktak fényesen fog ragyogni a Feltámadás Napján. Az angyalok ezen 

a néven fogják őket szólítani. Maga a kifejezés két arab szóból származik az első a 

gurra, amelynek alapjelentése ragyogóan fehér folt a ló homlokán. A második a 

tahgil-bői származik: fehér folt a ló lábán.Utalás a tisztaságra. 

5 Itt az arab eredetiben a gunuban kifejezés található, ez utalhat például a szexuális 

kapcsolatból fakadó tisztátalanságra, avagy ha a férfi nemiszervéből ondó jön, akár 

a nemi érintkezés által, akár álmában.. 
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tisztálkodjatok meg! Ha betegek 
vagytok, vagy úton vagytok, vagy 
valaki közületek az illemhelyről 
jön, vagy nőt érintettetek és nem 

találtok vizet, úgy használjátok a 

tiszta (magas helyen lévő) 
tayammum-ot'. És simítsátok 
végig az arcotokat vele és a 

kezeiteket! Allah nem akar rátok 

nehézséget helyezni. Ám meg 
akar tisztítani benneteket és ki 
akarja teljesíteni az irántatok való 

kegyelmét. Talán hálásak lesztek. 

7. Emlékezzetek Allah irántatok 
tanúsított kegyelmére és a Vele 
kötött egyezségre, amit veletek 
kötött. Midőn mondtátok: 

„Halljuk és engedelmeskedünk.” 
Féljétek Allah-ot! Hiszen Allah 
ismeri a lelkek rejtett titkait. 

8. Ó, ti, akik hisztek! Legyetek 
elhatározottan szilárdak Allah-ért, 
igazságos tanúk! És az emberek 
iránti haragvásotok ne vigyen 
benneteket arra, hogy 
igazságtalanok legyetek! Ez 

közelebb van az istenfélelemhez. 

Féljétek Allah-ot! Allah-nak 

tudomása van arról, hogy ti mit 
tesztek. 

9. Allah megígérte azoknak, akik 

hisznek és jótetteket cselekszenek, 
hogy nekik megbocsátás és 
hatalmas jutalom jár. 

10. Ám azok, akik hitetlenkednek és 

-L>-1 éljy (A*-—1 

JiiŰ ÓÍLJU híJs 
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1 A tayammum kifejezés értelme: száraz, tiszta porral, homokkal történő rituális 

tisztálkodás, abban az esetben, ha víz nem lelhető fel Lásd hozzá a 4:43-at. 
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meghazudtolják a Mi jeleinket, 
ők a Pokol népe! 

11. Ó, ti, akik hisztek! Emlékezzetek 
Allah irántatok való kegyelmére! 
Midőn egy nép azon volt, hogy 

kezét kinyújtja ellenetek, ám O 
elhárította a kezüket rólatok. 
Féljétek Allah-ot! Allah-ra 
támaszkodjanak a hívők! 

12. Allah egyezséget kötött Izrael 

fiaival. És közülük tizenkét 
naqíb-ot1 küldtünk el. És Allah 
mondta: 6tÉn veletek vagyok, ha 
elvégzitek az imát és megadjátok 
az alamizsnát és hisztek a 
Küldötteimben és támogatjátok 

őket. És szép kölcsönt 
kölcsönöztök Allah-nak. És ekkor 
bizony eltörlöm rólatok a rossz 

tetteiteket és olyan kertekbe 

léptetlek benneteket, amelyek 
alatt folyók folynak. És az, aki 
ezután hitetlenkedik közületek, az 

letért az egyenes útról.” 

13. S amiért megszegték az 
egyezségüket, megátkoztuk őket 

és keménnyé tettük a szíveiket. 
Kiforgatják ők a szavakat a 
helyeikről és elfeledték egy részét 
annak, amire intést kaptak. És 
folyamatosan árulást tapasztalsz 

részükről, kevés kivétellel. Ám 

légy elnéző és bocsáss meg! 
Allah szereti a kegyeseket. 

14. És azok közül is, akik azt mondják 
mi keresztények vagyunk, velük is 

Zúó \ \j~A \i JíI4SIS 

\JU)> 
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Naqíb: vezető, irányító, a törzs ügyeiért felelős személy. 
1 
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egyezséget kötöttünk. Ám 

elfeledték egy részét annak, amire 

intést kaptak. Ellenségeskedést és 
gyűlöletet ültettünk el közöttük a 

Feltámadás Napjáig. Allah hírül 
fogja adni nekik mit cselekedtek. 

15. Ó, Könyv Népe! Bizony eljött 
hozzátok a Mi Küldöttünk 

{Muhammad- Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget), 
megvilágít nektek sok mindent, 

amit elrejtettetek az írásból. Sok 

mindent el is néz nektek. Bizony 

fény jött el Allah-tól hozzátok és 

nyilvánvaló, világos Könyv. 

16. Általa vezérli Allah azokat, akik 
követik az Ő tetszését a békesség 

útjaira. És a sötétségekből a 

Fényre hozza ki őket, az Ő 

engedelmével és vezérli az 

Egyenes Útra. 

17. Bizony hitetlenkednek azok, akik 

azt mondják: „Allah nem más, 

mint a Messiás, Mária fia.” Mondd 

{Muhammad- Allah áldja meg és 
adjon Neki örök üdvösséget): „Ki 

az, aki bármit is birtokol Allah-hal 

szemben, ha Ő akarja elpusztítja a 

Messiást, Mária fiát és az anyját és 
azokat, akik a földön vannak, 

mindenkit. Allah-é az egek és a 
föld birodalma és azé is, ami ezek 
között van. Azt teremt, amit akar. 

Allah mindenre képes.” 

18. A zsidók és a keresztények azt 

mondták: „Mi Allah gyermekei 

és kedveltjei vagyunk.” Mondd: 

^ Jr>^\ 'fi/ => xÁ 
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„Akkor miért büntet benneteket a 

bűneitek miatt? Nem! Ti emberek 

vagytok, azok közül, akiket 
teremtett. Annak bocsát meg, 

akinek akar és megbünteti azt, 

akit akar.” Allah-é az egek és a 
föld birodalma és a kettő közöttié 

is. Hozzá vezet az út. 

19. Ó, Könyv Népe! Bizony eljött 

hozzátok a Mi Küldöttünk 
(Mu ha mmad- Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget), a 

küldöttek láncolatának 

megszakadása idején, hogy 

megmagyarázza nektek és 

nehogy azt mondjátok: „Nem 

érkezett hozzánk sem örömhír 
hozó, sem intő.” Bizony örömhír 

hozó és intő is érkezett hozzátok. 

Allah mindenre képes! 

20. S midőn Müsd (Mózes) mondta a 
népének: „Ó, népem! 

Emlékezzetek Allah irántatok való 

kegyelmére, midőn prófétákat 

támasztott közöttetek, királyokká 

tett benneteket. És olyan dolgot 

adott nektek, amit senkinek sem 

adott még meg a világokban.” 

21. „Ó, népem! Lépjetek be a szent 

földre, amit Allah nektek írt meg. 

Ám ne forduljatok vissza, hiszen 

akkor kárvallottként térnétek 
vissza.” 

22. Mondták: „Ó, Müsd (Mózes)! 

Bizony ott hatalmas nép van! Mi 

addig oda nem lépünk be, amíg 

azok onnan ki nem mennek. Ha 

% jS \j 

\)jájö\ üt 
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kimennek belőle, akkor mi 

belépünk.” 

23. Két férfi, akik (Allah-ot) félték- 

akikkel szemben Allah kegyelmet 

gyakorolt- mondták: „Lépjetek be 

ellenük a kapun! És ha már 
beléptetek azon, ti lesztek a 
felülkerekedők. Allah-ra 

hagyatkozzatok, ha igazán hívők 
vagytok!” 

24. Mondták: „Ó, Mózes! Mi bizony 

nem fogunk belépni oda soha, 
amíg azok ott vannak. Menj te és 
az Urad és harcoljatok! Mi itt 

maradunk ülve addig.” 

25. Mondta: „Uram! Én csak magam 

és testvérem felett rendelkezem. 

Tégy hát különbséget köztünk és 

a bűnös nép között!” 

26. (A Magasztos) Mondta: „Ez (a 

föld) tilalmas lesz a számukra 

negyven évig. Bolyongani fognak 

a földön. Te ne bánkódj a bűnös 
nép miatt!” Hizbl2. 

27. Recitáld (Muhammad - Allah 

áldja meg és adjon Neki örök 
üdvösséget) nekik Ádám két 

fiának1 a történetét, az igazságnak 

megfelelően. Midőn áldozatot 

mutattak be mind a ketten. És az 
egyiktől közülük elfogadtatott és 
nem fogadtatott el a másiktól. 

Mondta (az egyik): „Bizony meg 

foglak ölni téged!2” Mondta (a 

ú>0\ 

\y\> 

éijJJ Ur& 

'ía W1} 

1 HabJl vagy is Ábel, a másik fia pedig Qabíl Káin. 

2 cAbdulláh hagyományozta: Allah Küldötte (Allah áldja meg és adjon Neki örök 



5. Az Al-Ma’idatu Guz’: 6 177 *\ 1 o sjumi 

másik): ttAllah csak az 

istenfélőktől fogad el.” 

28. aHa kinyújtod felém a kezed, 

hogy megölj engem, én nem 
fogom kinyújtani a kezem feléd, 

hogy megöljelek. Én bizony 

félem Allah-ot, a Világok Urát.” 

29. t6Azt akarom, hogy magadra vedd 

az én bűnömet és a te bűnödet és 

így a Pokol népe közé tartozz! Ez 

a bűnösök jutalma.” 

30. A lelke sugallta neki testvére 

megölését és meg is ölte őt. És a 

kárvallottak közé került. 

31. És Allah elküldött egy hollót, 

amely a földön keresgélt, hogy 
megmutassa neki, hogyan rejtse 
el testvére holttestét. És mondta: 
UÓ, jaj nekem! Hát képtelen 

vagyok arra, hogy olyan legyek, 
mint ez a holló és elrejtsem 
testvérem holttestét? És a 
bűnbánók közé tartozott.” 

32. Emiatt1 írtuk meg Izrael fiai 

számára azt, hogy ha valaki 
megöl egy lelket, egy másik lélek 

nélkül, vagy a földön való rossz 
okozásának2 a hiányában3, akkor 

Jejl V3 Ülő 

jtóí 

üdvösséget) mondta: uMinden olyan ember esetében, akit jogtalanul, bűnös módon 

öltek meg, ezen bűn egy része Ádám első fiára vettetik. Hiszen ő volt az első, aki az 

ölés gyakorlatát bevezette.” Al-BuhárT SahTh-ja N. 3157 

1 ‘Emiatt’ vagyis az első gyilkosság és ennek bűne miatt, ami Káin és Ábel idején 

történt 

2 Ez ‘rossz okozás’ ebben a Kegyes Versben úgy értendő, hogy ez az öléssel 

egyenértékű bűnként büntetendő. 

7 Ha úgy öl meg valakit, hogy nincs rá törvényes joga, tehát nem a ‘qisáf a 

vérbosszú ad neki jogot rá, avagy nem a romlás terjesztését akarja megakadályozni. 
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az olyan, mintha minden embert 

megölt volna. Aki viszont életben 

tart az olyan, mintha minden 
embert életben tartott volna. 
Bizony eljöttek hozzátok a Mi 

Küldötteink a világos 

bizonyítékokkal. Ám sokan 
közülük ezek után is túlkapásokat 

követtek el a földön. 

33. Bizony azok, akik harcolnak Allah 
és a Küldötte ellen1 és abban 
buzgólkodnak, hogy romlást 

okozzanak a földön2, azok jutalma 

az, hogy megöletnek, vagy 

keresztre feszíttetnek, vagy kezeik 

és lábaik-egymással ellentétesen- 

levágatnak, vagy száműzetnek a 

földről. Ez megaláztatás lesz a 

számukra az evilágon. És nekik a 

Túlvilágon hatalmas büntetés jár. 

34. Kivéve azokat, akik megbánást 
mutatnak még azelőtt, hogy a 

hatalmatokba kerülnének. És 

tudjátok, hogy Allah Megbocsátó 

és Irgalmas. 

35. Ó, ti, akik hisztek! Féljétek 

Allah-ot! A Hozzájutás eszközeit 

áhítozzátok és harcoljatok az O 

Útján! Talán boldogultok. 

36. Azok, akik hitetlenkednek, még ha 

övék lenne is mindaz, ami a földön 

Její\ 4 Áy& 
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1 Ebben a Kegyes Versben az úgynevezett muharaba-ról olvashatunk, ami támadás 

Allah és az Ő Küldötte (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) ellen. A 

legtöbb jogtudós úgy véli, hogy ez a Vers általánosan vonatkozik a társí tokra és 

mindazokra, akik ilyen fertelmes cselekedetet követnek el. 

2 A romlás okozás a földön arabul ifsádu fi-l-ardi, ami lehet: útonállás, az utazók 

kifosztása, rablás, félelem keltés és minden ehhez hasonló alantas és büntetendő tett. 
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van és vele együtt még egyszer 

annyi és ezzel meg szeretnék 

magukat váltani a Feltámadás 
Napjának büntetésétől, bizony 

nem fogadtatik az el tőlük. 

Fájdalmas büntetés vár rájuk. 

37. Szeretnének kilépni a Tűzből, ám 

soha nem fognak abból kilépni. 

Soha meg nem szűnő büntetés jár 
nekik. 

38. A tolvaj férfi és a tolvaj nő, 

mindkettőnek vágjátok le a kezét, 

annak jutalmaként, amit szereztek 
és Allah-tól származó 

megtorlásként1. Allah Hatalmas 

és Bölcs. 

39. Ám az, aki megbánást mutat, a 

bűne után és megjavul, afelé 

Allah kiengesztelődve fordul. 

Allah Megbocsátó és Irgalmas. 

40. Talán nem tudod, hogy Allah-é 

az egek és a föld birodalma. Azt 

büntet meg, akit akar és annak 

bocsát meg, akinek akar. Allah 
mindenre képes! 

j 
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1 cA’isa-tól maradt fenn: Usama bin Zayd beszélt a Prófétával (Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget) egy asszonnyal kapcsolatban. A Próféta (Allah áldja 

meg és adjon Neki örök üdvösséget) arca elvörösödött és mondta: ‘Talán Allah 

egyik törvényi rendelkezésével kapcsolatban akarsz közben járni’ Majd mondta: 

(Bizony azok, akik előttetek éltek elpusztultak, hiszen a törvényi büntetést 

végrehajtották a gyengéken, ám az előkelőn nem. Arra mondom. Akinek a Kezében 

a lelkem van: Ha Fatima tette volna ezt bizony levágnám a kezét.) Majd 

megparancsolta, hogy a tolvaj asszony kezét vágják le. Al-BuhárI Sahíh-ja. N. 6405. 

(Fatima a Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) leánya volt.) 

Mekkora az a mennyiség, amiért a tolvaj keze levágtik? Muslim-nál olvashatjuk a 

következő hagyományt cÁ’isa-tól, aki mondta: Allah Küldötte (Allah áldja meg és 

adjon neki örök üdvösséget) mondta: ‘A tolvaj kezét negyed dinár, vagy annal 

nagyobb érték esetében kell levágni.’ 
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41. Ó küldött (Muhammad- Allah 
áldja meg és adjon Neki örök 
üdvösséget)! Ne szomorkodj azok 

miatt, akik versengenek a 

hitetlenségben, ők azok közül 
valók, akik azt mondták a 
szájukkal: í6Hiszünk!” De a 
szívük nem hisz. És azok közül, 

akik zsidók, akik szívesen 

meghallgatják a hazugságot és 
szívesen meghallgatnak más 
embereket. Ők nem jöttek el 

hozzád. Kiforgatják a szavakat1 
(azután, hogy azok) a helyeiken 
(voltak) és azt mondják: t4Ha ez 

nektek adatott, akkor vegyétek el 

azt, ám ha nem nektek adatott, 
akkor óvakodjatok!” Akit Allah 
megkísértéssel akar próbára 

tenni, annak érdekében semmivel 

sem rendelkezel Allah-nál. Ők 

azok, akiknek Allah nem akarta 

megtisztítani a szívét. Nekik az 

evilági létben megaláztatás jár. És 
a Túlvilágon hatalmas büntetés. 

42. Ők szívesen meghallgatják a 

hazugságot és buzgón falják a 

o\ ül\ 3áLájl 

ti 

1 cAbdulláh bin cUmar-tól maradt fenn: A zsidók eljöttek Allah Küldöttéhez (Allah 

áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) és megemlítették neki, hogy egy férfi 

közülük a paráznaság bűnét követte el egy nővel. Allah Küldötte (Allah áldja meg 

és adjon Neki Örök üdvösséget) azt mondta nekik: Mit találtok a Tórában a 

megkövezéssel kapcsolatban? Azt felelték: Szégyennel sújtjuk (nafdahhum) őket és 

megkorbácsoljuk őket. cAbdulláh bin Salam mondta: Hazudtok! A Tórában bizony 

megtalálható a megkövezés. Ekkor előhoztak egy Tórát és kiterítették. Egyikük az 

ujját a megkövezés verse felé tette, és csak azt olvasta, ami előtte és utána volt. 

cAbdulláh bin Salam azt mondta neki: Emeld fel az ujjad! Felemelte az ujját és 

tényleg ott volt a megkövezés verse. Azt mondták: Igaza volt Muhammadnak, 

tényleg megtalálható abban a megkövezés verse. Ekkor Allah Küldötte (Allah áldja 

meg és adjon Neki örök üdvösséget) megparancsolta, hogy kövezzék meg a két 

paráználkodót. 
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tilalmasat. Ha eljönnek hozzád 

ítélkezz közöttük, vagy fordulj el 
tőlük! Ha elfordulsz tőlük, ők 
semmiben sem lehetnek a 

károdra. Ha ítélkezel közöttük, 

igazságosan ítélj közöttük! Allah 

szereti az igazságosakat1. 

43. Hogyan tennének meg téged 

döntőbírónak mikor náluk van a 

Tóra, abban ott van Allah ítélete. 

Majd elfordulnak ezt követően. 

Ők nem hívők! 

44. Mi bizony kinyilatkoztattuk a 

Tórát (Mózesnek), abban 
útmutatás és fényesség van, hogy 

azok a próféták, akik alávetették 
magukat, aszerint ítélkezzenek 

azok között, akik zsidók. És, hogy 

a rabbik és a vallástudósok (is 

aszerint ítélkezzenek), aminek 

megőrzése rájuk bízatott Allah 

Könyvéből. Ők erre tanúk. Ne 

féljétek az embereket, Engem 

féljetek! És ne adjátok el olcsó 
áron az Én jeleimet! Aki nem 

aszerint ítélkezik, amit Allah 

kinyilatkoztatott, azok hitetlenek2. 
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1 Ez a Vers a Banü-n-Nadír és a Őűhh Qurayza törzsei közötti vitával kapcsolatban 

nyilatkoztatott ki. Illetve a közöttük fizetendő diya (vérdíjjal) kapcsolatban. 

2 Többen a Kegyes Elődök közül úgy nyilatkoztak, hogy ez a Vers a Könyv Népével 

kapcsolatban nyilatkoztatott ki. Némelyek azt mondják Izrael népével kapcsolatban 

nyilatkoztatott ki. 
As-SuddI e Verssel kapcsolatban kijelenti: Aki nem aszerint ítélkezik, amit Allah 

kinyilatkoztatott az hitetlen. Ibn cAbbás mondta: Aki tagadja (gahada) azt, amit 

Allah kinyilatkoztatott, az hitetlen. Aki elismeri azt (aqarra bihi), ám nem aszerint 

ítélkezik az bűnös. Ibn Garlr jegyezte le. Itt kell megjegyezni, hogy ez azokra 

vonatkozik, akik szívükben elfogadják azt, amit nem Allah nyilatkoztatott ki. 

Ibn Garlr mondta: Az (Aki nem aszerint ítélkezik, amit Allah kinyilatkoztatott, azok 

hitetlenek) rész a muzulmánokra vonatkozik. Az (És az, aki nem azáltal ítélkezik, 
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45. És megírtuk nekik abban (a 

Tórában): UA lelket a lélekért, a 

szemet a szemért, az orrot az orrért, 
a fület a fülért, a fogat a fogért és a 

sebesülésekért (amelyek kisebbek, 
mint az előbbiek) a bosszuló 
megtorlást1.” Ha valaki adakozik 
ezzel2, az a bűnét megváltó dolog 
lesz a számára3. És az, aki nem 

azáltal ítélkezik, amit Allah 
kinyilatkoztatott, ők a bűnösök (az- 
zálimüná). 

46. S utánuk küldtük Jézust, Mária 

fiát, igazolandó azt, ami már 
náluk volt a Tórából. Majd neki 

az Evangéliumot adtuk, abban 
útmutatás és fény van, 

bizonyítandó azt, ami nála van a 

Tórából. Útmutatásként és 

intésként az istenfélők számára. 

47. Az Evangélium gazdáinak 
(népének) aszerint kell 

ítélkezniük, amit Allah 
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amit Allah kinyilatkoztatott, ők a bűnösök 5:45) rész a zsidókkal kapcsolatos. Az 

(És azok, akik nem aszerint ítélkeznek, amit Allah kinyilatkoztatott, ők a bűnösök 

5:47) rész pedig a kerésztényekre vonatkozik. 

Tbn cAbbas mondta: A lélek (az ember) megöletik a lélek miatt, a szem kiszúratik 

(tufqa ’u) a szem miatt, az orr levágatik az orr miatt a fog kitöretik a fog miatt és a 

sebesülések igazságosan kárpótoltatnak (tuqtassu). Ibn Garir jegyezte le: Ebben 

egyenlőek a szabad muzulmánok és mások is, úgy a férfiak, mint a nők, a szolgák- 
mindenki- ha szándékosan történt. 

2 Lemond a megtorlásról. 

Ibn cAbbas mondta: Ha valaki lemond erről, akkor kaffaratun li-l-gárih wa agru-l- 

magrühi calá -Lláhi cazza wa galla. (A bűnt megváltó dolog lesz a megsebesítő 

számára és a megsebesített jutalma a Magasztos Allah-ra tartozik.) 

Abü-l-Dardá’ mondta: Hallottam Allah Küldöttétől (Allah áldja meg és adjon Neki 

örök üdvösséget), amint mondja: Ha egy muzulmánt a testében valami csapás ér, 

ám ő jószándékból lemond (a megtorlásról), Allah egy fokkal magasabbra emeli és 

levesz róla {háttá canhu hatVatarí) egy rossz tettet. Imám Ahmad, at-Tirmidl és Ibn 
Maga jegyezték le. 
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kinyilatkoztatott abban. És azok, 
akik nem aszerint ítélkeznek, 

amit Allah kinyilatkoztatott, ők a 

bűnösök (al-fásiqüna). 

48. És kinyilatkoztattuk neked 
(Muhammad - Allah áldja meg és 
adjon Neki örök üdvösséget) a 

Könyvet az Igazsággal, 

igazolandó, azt, ami már előtte is 

volt a Könyvből, felügyelőként 

felette. ítélj hát közöttük aszerint, 
amit Allah bocsátott le! És ne 
kövesd az ő vágyaikat (letérve) 

attól, ami hozzád az Igazságból 

jött el. Mindenki számára 

kijelöltük a törvényt és a 
módszert. Ha Allah akarta volna 

egyetlen közösséggé tett volna 

benneteket. Ám (szétválasztott), 

hogy próbának vessen alá 

benneteket azzal, amit nektek 

adott. Versengjetek hát a jó 
dolgokban! Közül etek 
mindenkinek Allah-hoz lesz a 
visszatérése. És Ő tudatni fogja 

veletek azt, amiben ti vitáztatok. 

49. És ítélkezz {Muhammad- Allah 

áldja meg és adjon Neki örök 
üdvösséget) közöttük aszerint, 

amit Allah kinyilatkoztatott. És ne 

kövesd az ő vágyaikat. És óvakodj 

tőlük, nehogy kísértésbe vigyenek 

(s letérítsenek) annak egy részétől, 
amit Allah neked nyilatkoztatott 

ki. Ha elfordulnak, úgy tudnod 

kell, hogy Allah bűneik egy része 

miatt akarja sújtani őket. Bizony 

sokan az emberek közül bűnösök. 

C0J öSj>rj aJs\ 
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50. Talán a tudatlanság korának (al- 

Gáhiliyya) ítélkezését áhítozzák? 
És ki lehetne szebben ítélkező 
Allah-nál, egy olyan néppel 
kapcsolatban, akik 
megbizonyosodtak. 

51. Ó, ti, akik hisztek! Ne fogadjátok 
a zsidókat és a keresztényeket 
barátotokul! Ők egymás barátai. 
És az, aki közületek barátjául 
fogadja őket, az közülük való! 

Allah nem vezérli a bűnös népet. 

52. Látod-e azokat, akiknek a 

szívében betegség lakozik, 
sürgölődnek közöttük azt 
mondogatva: ttFélünk, hogy 
valami kedvezőtlen fordulat sújt 

bennünket.” Ám lehet, hogy 
Allah a győzelmet, vagy egy Tőle 
származó parancsot hoz el. És 
akkor ők majd megbánják azt, 
amit a lelkűkben eltitkoltak. 

53. És azok, akik hisznek mondják: 
6tTalán ők azok, akik a 

legünnepélyesebb esküjükkel 
erősítették meg, hogy ők veletek 
vannak?” Bizony kárba vesznek 
cselekedeteik. És a kárvallottak 

közé fognak kerülni. 

54. Ó, ti, akik hisztek! Aki elhagyja 
közületek a vallását (az az ő dolga). 
Allah egy olyan népet fog előhozni, 
akiket szeret és akik szeretik Őt, 

szerények a hívőkkel, szigorúan 
kemények a hitetlenekkel. Allah 
Útján harcolnak1 és nem félnek 

(f) 

És ezáltal Allah-nak engedelmeskednek, harcolnak az Ő ellenségeivel, előírják és 
i 
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egyetlen gáncsoskodó 
gáncsoskodásától sem. Ez Allah 

túláradó kegyelme annak adja, 
akinek akaija. Allah a mindent 

átölelő, Tudó! 

55. Bizony a ti segítőtök csupán 
Allah és az Ő Küldötte és azok, 

akik hisznek. Akik megtartják az 

imát és megadják a szegény-adót, 
miközben meghajolnak. 

56. Aki Allah-ot választja segítőül és 

a Küldöttét és azokat, akik 

hisznek (az jól teszi azt). Bizony 

Allah csapata1 lesz a 

felülkerekedő! 

57. Ó, ti, akik hisztek! Ne fogadjátok 
barátotokul azokat, akik a ti 

vallásotokat gúnynak és játéknak 

tekintik- azok közül, akik 
előttetek kapták meg az írást és a 

hitetleneket sem! Féljétek Allah- 

ot, ha hívők vagytok! 

58. Ha imára hívtok fel2, ők azt 
gúnynak és játéknak tekintik. Ez 

azért van, mert ők nem élnek az 

eszükkel. 

óyy^} \ 
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betartatják a vallási törvényeket (hudüd) megparancsolják a helyénvalót és megtiltják a 

kárhoztatandót, és abban buzgólkodnak, hogy Allah szava legyen a legmagasztosabb. 

1 Itt az arab eredetiben a hizbu-Lláhi kifejezés található, ami fordítható ‘Allah pártja’- 

nak is. 
2 Az imára hívást arabul adán-nak nevezzük. Ennek kezdeteiről, hogyan rendeltetett 

el olvashatjuk a következő hagyományt: 

Anas hagyományozta: Az emberek megemlítették a tüzet és a harangot. (Ezeket 

javasolták az imára hívás jeleinek. A Fordító). Majd megemlítették a zsidókat és a 

keresztényeket (ők hogyan teszik ezt). Ezt követően Bilál parancsot kapott arra 

hogy az adün szavait kétszer mondja el, ám az iqáma szavait csupán egyszer. Al- 

Buhárl Sahíh-)a N. 578 

Bilál a neve az első imára felszólító muzulmánnak. Az imára felszólítót arabul 
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59. Mondd: „Ó, Könyv Népe! Csupán 

azért acsarkodtok ellenünk, mivel 
mi hiszünk Allah-ban és abban, ami 
kinyilatkoztatott nekünk és abban, 

ami korábban kinyilatkoztatott és 

azért mert a legtöbben közületek 
bűnösök?” 

60. Mondd (Muhammad- Allah áldja 

meg és adjon Neki örök 

üdvösséget): „Vajon tudathatnék- 
e annál rosszabbat veletek, mint 

annak jutalma Allah-nál, akit 

Allah megátkozott és haragvással 
fordult feléje. Némelyeket 
közülük majmokká és sertésekké 

alakított és at-Tagüt (hamis 

istenségek) imádói, ők a 

legrosszabb helyzetben lesznek és 

ők a legtévelygőbbek az Egyenes 
Úttól. 

61. Ha eljönnek hozzád azt mondják: 

„Hiszünk!” Hitetlenséggel lépnek 
be és azzal is lépnek ki. Ám 
Allah sokkal jobban tudja, mi az, 
amit ők elrejtenek. 

62. Sokakat látsz közülük, amint 

serénykednek a bűnben és az 

ellenségeskedésben és a tilalmas 
habzsolásában. Milyen rossz 
dolgot cselekszenek. 

ot \ Úá\«. 

mu ’addin-nak nevezzük. 

Iqáma a neve annak a megismételt felszólításnak, ami már közvetlenül az ima előtt 

hangzik el, amikor az emberek már készen állnak, hogy az imára felsorakozzanak. 

Az ádán szövege: Alláhu akbar, Alláhu akbar, Alláhu akbar, Alláhu akbar, ashadu 

an la Haha illa-Lldh, ashadu an la Haha illa~Lláh, ashadu anna Muhammadan 

rasülu-Lláh, ashadu anna Muhammadan rasülu-Lláh, hayya c alá-s-salah, hayya 

calá-s-salah, hayya calá-l-faláh, hayya calá-l-faláh, Alláhu akbar, Alláhu akbar, Iá 
iláha illá-Lláh. 
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63. A rabbik és az írástudók miért 

nem tiltották meg nekik a bűnös 

beszédet és a tilalmas habzsolását. 
Milyen rossz dolgot tesznek! 

64. A zsidók azt mondják: aAllah 

keze meg van bilincselve.” 

Legyen bilincsbe verve az ö 

kezük! És átkoztassanak el! - 

Azért, amit mondtak. De nem! Az 

Ő két keze ki van tárva! És úgy 
ad, ahogyan Ő akar. Bizony az, 

ami kinyilatkoztatott neked az 

Uradtól, sokakat közülük növel a 

megátalkodottságukban és a 

hitetlenségben. Mi 

ellenségeskedést és haragvást 

vetettünk közéjük a Feltámadás 

Napjáig. Valahányszor csak 

háborúra gyújtogattak, Allah 

eloltotta azt. A földön romlást 
terjesztenek. Allah nem szereti a 
romlást terjesztőket. 

65. Ha a Könyv Népe hinne és 

istenfélő lenne, úgy levennénk 

róluk a rossz tetteiket és 
beléptetnénk őket a gyönyör 

Kertjeibe (a Paradicsomba). 

66. Ha ők betartanák a Tórát és az 
Evangéliumot és azt, ami az 

Uruktól leküldetett hozzájuk, akkor 
ehetnének felülről és a lábuk alól 

is. Van közöttük egy mértéktartó 
közösség. Ám milyen sokan 

közülük rosszul cselekszenek. 

67. Ó, Küldött! Továbbítsd azt, ami 
kinyilatkoztatott neked az 

Uradtól! Ha ezt nem teszed meg, 

elő ti Íj 
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akkor nem továbbítottad az Ő 
megbízását. Allah védelmezni 
fog téged az emberekkel 

szemben. Allah nem vezérli a 

hitetlenek népét. 

68. Mondd (Muhammad - Allah áldja 
meg és adjon Neki örök 
üdvösséget): UÓ Könyv Népe! 

Addig nem rendelkeztek 

semmivel (a vallással 
kapcsolatban), amíg nem tartjátok 
be a Tórát és az Evangéliumot és 
azt, ami kinyilatkoztatott nektek 
az Uratoktól1.” Bizony az, ami 
kinyilatkoztatott neked az 

Uradtól, sokakat közülük növel a 
megátalkodottságukban és a 
hitetlenségben. Ne szomorkodj a 
hitetlenek népe miatt! 

69. Bizony azok, akik hisznek és 

azok, akik zsidók és a szabe’iták 
és a keresztények, akik hisznek 

Allah-ban és a Végső Napban és 
jótetteket cselekszenek, rajtuk 
nincs félelem és ők nem 
szomorkodnak2. 

70. Bizony egyezséget kötöttünk 
Izrael fiaival és küldötteket 
küldtünk hozzájuk. És 
valahányszor eljött hozzájuk egy 
küldött valami olyannal, ami nem 

tetszett az ő lelkűknek, egy részét 
meghazudtolták és egy részét 
megölték. 

71. Azt gondolták, hogy nem lesz 

ö j^====uj 

ífácfí 

tejfel Xli 

1 Mugahid-tól maradt fenn: azaz, ezt a Magasztos Koránt. 

E vers tartalmát a 3:85 eltörli. Az a mérvadó. 
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megpróbáltatás. Ám vakká és 
süketté lettek. Majd Allah 
kiengesztelődve fordult feléjük. 
Ám ezután is sokan közülük 
vakok és süketek. Ám Allah tudja 

mit tesznek ők. 

72. Bizony hitetlenkednek azok, akik 
azt mondják: ttAllah a Messiás, 
Mária fia! A Messiás mondta: 46Ó, 

Izrael fiai! Allah-ot szolgáljátok! 
Az én Uramat és ti Uratokat!” Aki 

pedig társítást követ el Allah-hal 
szemben, Allah az ő számára 
tilalmassá tette a Paradicsomot. És 

az ő menedéke a Tűz lesz. A 
bűnösöknek nincsenek segítőik. 

73. Bizony hitetlenkednek azok, akik 
azt mondják: uAllah a harmadik a 
három közül!” Nincs más isten 

csak az Egyetlen Isten. És ha nem 

hagyják abba azt, amit mondanak, 
akkor azokat, akik hitetlenkednek 

közülük fájdalmas büntetés éri el. 

74. Talán nem akarnak Allah-hoz 
fordulni a bűnbánattal! És Tőle 
kérni bocsánatot? Allah 

Megbocsátó és Irgalmas. 

75. A Messiás, Mária fia (Jézus), 
csupán egy küldött. Már előtte is 
elmúltak küldöttek. Az anyja igaz 

asszony1. Ők ketten ételt ettek 

(földi ételeket, mint általában az 
emberek). Figyeld meg, hogyan 
világítjuk meg nekik a jeleket! 

Majd figyeld meg, hogyan 

(j* 3 ék) 

JJl3 

jŰ ü\j JlÚíSÍ aÍÁj 
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j 
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1 Az arab szövegben itt a ‘siddíqatun’ szó szerepel, jelentése: olyan asszony, aki hisz 
Allah szavaiban és az Ő Könyveiben. 
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fordulnak el! 

76. Mondd (Muhammad- Allah áldja 
meg és adjon Neki örök 

üdvösséget):„Vajon Allah helyett 

valami olyat szolgáltok, ami nem 
rendelkezik sem ártalommal a 
számotokra sem haszonnal?” 
Allah a Halló és a Látó! 

77. Mondd (Muhammad- Allah áldja 
meg és adjon Neki örök 
üdvösséget): ,.Ó, Könyv Népe! 

Ne kövessetek el túlzást a ti 

vallásotokban! Csak az Igazságot 

(kövessétek)! És ne kövessétek 

azon nép kényét, akik már 
eltévelyedtek ezelőtt és sokakat 
tévelygésbe is vittek és ők maguk 
is eltévelyedtek az Egyenes 

Úttól.” 

78. Megátkoztattak azok, akik 
hitetlenkedtek Izrael fiai közül, 
Dáwud (Dávid) és Jézus, Mária 

fia szája által. Ez azért történt, 

mivel ellenszegültek és átlépték 

(a törvényileg megszabott 
határokat). 

79. És nem tiltották meg egymásnak 
a rosszat, amit elkövettek. Ó, 

milyen rossz az, amit csinálnak. 

80. Látod, hogy sokan közülük 
barátságot kötnek azokkal, akik 
hitetlenkednek. Milyen rossz az, 
amit lelkűk előreküldött, 

(annyira, hogy) Allah haragra 
gerjedt velük szemben. Ők a 

büntetésben tartózkodnak 
örökkön. 

dp ^ -* L 
0 J ^^ G 
]y\.^ -=*j 
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81. Ha hittek volna Allah-ban és a 

Prófétában és abban, ami 

kinyilatkoztatott neki, akkor nem 
fogadták volna őket barátaikul. Ám 

sokan közülük bűnösök. Hizbl3. 

82. A legellenségesebbnek az 

emberek között, azokkal 

szemben, akik hisznek, a zsidókat 

találod és azokat, akik társítanak. 
A szeretetben legközelebbinek, 
azokkal szemben, akik hisznek, 

pedig azokat találod, akik azt 

mondják: „Mi keresztények 
vagyunk.” Ez azért van így mert 
közöttük papok és szerzetesek 

vannak és ők nem gőgösködnek. 

Guz’7. 

83. És ha meghallják azt, ami 

leküldetett a Küldöttnek, látod, 

hogy a szemük könnytől árad 
amiatt, amit már ismertek az 
Igazságból. Azt mondják: 

„Urunk! Hiszünk! írj minket a 

tanúsítók közé!” 

84. Miért ne hinnénk Allah-ban és 

abban, ami eljött hozzánk az 

Igazságból. És áhítozzuk, hogy 
Urunk beléptet bennünket a 

kegyes néppel együtt. 

85. És megjutalmazza őket Allah azért, 

amit mondtak Kertekkel, amelyek 
alatt folyók folynak, örökkön 
abban fognak tartózkodni. Ez a 

kegyesek jutalma. 

86. Ám azok, akik hitetlenkednek és 
meghazudtolják a Mi jeleinket, 

ők a Pokol népe. 

5 
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87. Ó, ti, akik hisztek! Ne tartsátok 

tilalmasnak azokat a jó dolgokat, 
amelyeket Allah megengedett 
nektek! És ne lépjétek át (a határt)! 

Allah bizony nem szereti az 

áthágókat. 

88. És egyetek abból, amivel Allah 

gondoskodott rólatok megengedett 

és jó táplálékként! És féljétek 

Allah-ot, Akiben hisztek! 

89. Nem büntet meg Allah benneteket 

az értelmetlen beszédért az 
esküvéseitekben, ám megbüntet, 
ha esküvel szentesített kötést 

köttök. Annak megváltása tíz 

szegény táplálása, úgy ahogyan a 

családotokat általában tápláljátok1, 
vagy felruházásuk, vagy egy rab 

felszabadítása2. Aki erre nem 
képes annak három napi böjtöt 

(kell végeznie.) Ez a ti esküvésetek 

megváltása, ha esküt tesztek. 

Tartsátok hát be az esküvéseiteket! 
így magyarázza meg nektek Allah 
az Ő jeleit. Talán hálásak lesztek. 

90. Ó, ti, akik hisztek! Bizony a bor3, 

h/t Aj 

liifM sjuTá!ívd £2 

üfcri 

1 Tehát normális módon, se nem túlzásba esően, sem pedig szűkmarkúan. A kettő 

között kell megtalálni a helyes utat a szegények táplálására. 

2 Ebben az esetben a felszabadítandónak muzulmánnak kell lennie. Itt három 

lehetőségről olvashatunk, bármelyiket is teszi meg az elégséges a számára. A 

Magasztos Allah, a legegyszerűbbel kezdte és ekképpen haladt a nehezebb felé. 

Hiszen enni adni könnyebb, mint felruházni, a felruházás is könnyebb a rab 

felszabadításánál. 

3 Abü Hurayra hagyományozta: Allah Küldötte (Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) azon az éjszakán, amikor éjszakai utazásra vitetett, Jeruzsálemben két 

kancsót kapott maga elé. Az egyikben bor volt a másikban tej. Nézte a két edényt, 

majd a tejet választotta. Gibríl (Gábriel) pedig mondta: ‘Hála legyen Allah-nak, Aki 

a tiszta egyistenhit {útjára} vezetett téged! Ha a bort választottad volna 

éltévelyedett volna a Közösséged.’ Al-BuharT Sahíh-ja N. 5254 



5. Az Al-Ma’idatu Guz’: 7 193 V^l ö oJjll! Oj> 

a szerencsejáték, az áldozati 

kövek és a sorshúzás nyilai 
csupán a sátán művének szennye. 
Kerüljétek el! Talán boldogultok. 

91. A sátán csupán az ellenségeskedést 
és gyűlöletet akarja közietek 
elhinteni a bor és a szerencsejáték 

által. És el akar téríteni 
benneteket az Allah-ról történő 
megemlékezéstől és az imától. 
Hát abbahagyjátok? 

92. Engedelmeskedjetek Allah-nak és 
engedelmeskedjetek a Küldöttnek, 
és óvakodjatok! Ha elfordultok, 
akkor tudnotok kell a Küldöttre 

csupán a világos továbbítás 

tartozik. 

93. Nem tekinthető bűnnek azokkal 
szemben, akik hisznek és jótetteket 
cselekszenek az, amit ettek (a 
múltban), ha istenfélők és hisznek 

és jó dolgokat cselekszenek. Majd 

újra csak istenfélők és hisznek, 
majd újra istenfélők és helyesen 
cselekszenek. Allah szereti a 
helyesen cselekvőket. 

94. Ó, ti, akik hisztek! Allah 
bizonyára próbának vet alá 

benneteket a vaddal, amit kezetek 

ejt el, vagy a lándzsátok, hogy 
megtudja ki féli Őt láthatatlanul 
is. Aki pedig áthág ezután is, 

annak fájdalmas büntetés jár. 

4$ ^==>3 
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Ibn cUmar-tól maradt fenn: cUmar felment a minbar-ra (a mecsetben lévő lépcsős 

emelvény) és mondta: Ezek után pedig: Lebocsáttatott a bor tilalma. A Bor pedig öt 

dologból (készülhet): szőlőből, datolyából, mézből, búzából és árpából. Al-BuhárI 

SahJh-ja N. 5259 
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95. Ó, ti, akik hisztek! Ne öljetek 

vadat akkor, ha a zarándoklatra 

felszentelt állapotban vagytok1. 

Aki szándékosan öl közületek, azt 

annyi bánatpénz terhel 
lábasjószágban, mint amennyit a 
megölt (ér). Két igazságos ember 

ítéljen közületek! Az állat 

áldozatként érjen el aKacúa-hoz. 

Vagy pedig megváltása2 (a 
megölt vadnak) a szegények 

táplálása, vagy ezzel egyenértékű 

böjt. Hogy megízlelhesse tette 

borzalmas következményeit. 

Allah elnéző azzal szemben, ami 

korábban történt, aki pedig 

visszaesik, azzal szemben Allah 

bosszút áll. Allah Hatalmas, a 

bosszúállás Ura. 

96. Megengedett a számotokra a 

tengeri zsákmány és annak élelme. 

Gondoskodás ez a számotokra és 
az úton lévők számára. Ám 

megtiltatott a számotokra a 

szárazföld zsákmánya mindaddig, 

amíg ti a megszentelt állapotban 

vagytok. Féljétek Allah-ot, Akihez 
majdan összegyűjtettek. 

\jcR3 \p\Voii\ 

^ ^ ^ C n"" ^ ^ ^ ^ ^ C- 

SfctfS Ili l 

1 A megszentelt állapotban lévő muzulmán megölheti a következő állatokat: A 

Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) mondta: Van öt olyan 

állat, amelyek megölése nem jelent bűnt a zarándok számára. Ezek a varjú (gurab), 

a héja (had’a), skorpió (caqrab), patkány {fara), harapós, veszett kutya (al-kalbu-l- 

caqür). Néhányan ehhez még hozzáteszik a kígyót is. Ez a Kegyes Vers vonatkozik 

a megszentelt állapotban lévő muzulmán emberre, és a nem megszentelt állapotban 

lévőre is, ha Mekka törvényileg szabályozott határain belül van. 

2 Ha pedig a zarándok nem talál a háziállatok között (nacam, teve, juh, kecske stb.) a 

megölthöz hasonló értéküt, akkor az elkövett bűne megváltása: a szegények 

táplálása, egy mudd-nyi élelemmel, vagy ha erre nem képes, akkor minden szegény 

után egy napot böjtöl. (Sama can itami kuli miskín yawman.) 
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97. Allah a Kaba-t, a Szent Házat 

menedékké tette az emberek 

számára és a Szent Hónapot és az 
áldozati állatot és a nyaki jelüket. 
Ez azért van, hogy tudjátok: Allah 

mindenről tud, ami az egekben és 

a földön történik. Allah-nak 

mindenről tudomása van. 

98. Tudnotok kell, hogy Allah 

szigorúan büntető. És azt, hogy 
Allah Megbocsátó, Irgalmas. 

99. A Küldött (Muhammad- Allah 

áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) feladata csupán a 
továbbítás. Allah tudja, hogy ti 
mit hoztok nyilvánosságra és mit 

rejtetek el. 

100. Mondd (Muhammad- Allah áldja 

meg és adjon Neki örök 

üdvösséget): „Nem egyenlő a 
hitvány a jóval. Még akkor sem, 

ha a hitvány sokasága tetszene 

neked.” Féljétek Allah-ot, ó ti, 
akik ésszel bírtok! Talán 

boldogultok. 

101. Ó, ti, akik hisztek! Ne 

kérdezősködjetek olyan dolgok 

felől, ami ha feltárulna nektek, 

akkor rosszat okozna nektek. Ám 

ha akkor kérdezősködtök felőlük, 

mikor Korán küldetik le úgy 
feltárulnak nektek. Allah elnézi 

ezeket. És Allah a Megbocsátó, 

Irgalmas. 

102. Előttetek is kérdezősködtek 
emberek azokról, ám utána 
hitetlenek lettek azokkal szemben. 

ö\ -Cili 
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103. Nem rendelt el semmit Allah a 

bahira-val1 kapcsolatban, sem a 
76a2 3-val, sem a wosf/úÁval, 

sem a hámin-al4. Ám azok, akik 

hitetlenkednek hazugságokat 

koholnak Allah ellen. Ám a 
legtöbben közülük nem fogják fel 
ésszel. 

104. Ha az mondatik nekik: „Jöjjetek 

ahhoz, amit Allah 
kinyilatkoztatott és a 

Küldötthöz.” Ők azt mondják: 

„Nekünk elég az, amin apáinkat 
találtuk.” Ám ha apáik nem 

tudtak semmit és nem 

vezéreltettek? 

105. Ó, ti, akik hisztek! Magatokkal 
foglalkozzatok! Nem fog a 

károtokra lenni az, aki 

eltévelyedett, ha közben ti az Igaz 
Úton vezéreltettek. Allah-hoz 

lesz visszatérésetek, mindenkinek 

közül etek. És Ő tudatni fogja 

veletek, hogy ti mit tettetek. 

106. Ó, ti, akik hisztek! Tanúság 

közöttetek, ha valakihez 

közületek a halál közeledik és a 
végrendelkezés idején (itt van), 
két igazságos legyen közületek, 

vagy másik kettő, nem közületek, kk 

1 Olyan nőstényteve, amelynek teje a bálványok számára volt fenntartva. 

2 A bálványok számára fenntartott és szabadon legelő nőstényteve, nem szállíthatott 

terhet. 

3 Nőstényteve a bálványok számára fenntartva, amely első és második ekésénél is 

nőstény állatot vetett. 

4 Teve csődör (fahlu-l-ibil), amely a munka alól felmentetett. A fentiek különböző 

áldozati állatok fajtái, amiket a pogány arabok ajánlottak fel, az Iszlám előtt, az 
istenségeiknek. 
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ha ti a földet járjátok és akkor sújt 

le rátok a halál csapása. És 
visszatartjátok kettejüket az ima 

után és ők ketten megesküsznek 

Allah-ra, ha kételyetek támadt, 

hogy: „Semmi áron nem adjuk el 

azt. Még akkor sem, ha közeli 
rokonról lenne is szó. És nem 

titkoljuk el Allah tanúságát, Mi 

akkor bizony a bűnösök közül 
valók lennénk.” 

107. Ha kiderülne, hogy valamiféle 
bűnt követtek el, akkor a 
helyükre két másik álljon, azok 

közül, akik ellen bűnben 

marasztalható el (a két első)- két 

közeli rokon. És esküdjenek meg 

Allah-ra: „A mi esküvésünk 

igazabb, mint az ő tanúságuk! Mi 

nem lépünk túl semmi határt. 

Mivel akkor mi a bűnösök közül 
valók lennénk.” 

108. Ez áll a legközelebb ahhoz, hogy 

a tanúság a leghitelesebb legyen. 
Vagy féljenek, hogy az ő esküjük 

után újabb eskü következik. 

Féljétek Allah-ot és hallgassatok! 
Allah nem vezérli a rosszat 
terjesztők népét! 

109. Azon a Napon, mikor Allah 

összegyűjti a Küldötteket és 

mondja: „Mit feleltek nektek?” 

Mondják: „Mi nem rendelkezünk 

tudással, bizony Te vagy a 
Láthatatlan ismerője! 

110. Midőn Allah mondta: „Ó, Jézus, 

Mária fia! Emlékezz az irántad 

Síj Üj é 
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való kegyelmemre és az édesanyád 

irántira. Midőn a Rühu-l-Qudus-al 
(Gibrll, Gábriellel erősítettelek 
meg. És már a bölcsőben beszéltél 
az emberekhez és majd felnőtt 

korban is. A Könyvet és a 
Bölcsességet tanítottam meg neked 
és a Tórát és az Evangéliumot. És 

midőn agyagból teremtesz az Én 

engedelmemmel, olyan formájút 
mint a madár és belé leheltél és az 
Én engedelmemmel madár lesz. És 

gyógyítod a születésétől fogva 

vakot és a leprást, az Én 
engedelmemmel. És midőn 
előhozod a halottakat, az Én 

engedelmemmel. És midőn 
távoltartottam tőled Izrael fiait, 

mikor nyilvánvaló bizonyítékokkal 

mentél el hozzájuk. És mondták 

azok, akik hitetlenkednek közülük: 
Ez bizony nyilvánvaló varázslat.” 

111. S midőn sugalltam (a Magasztos) 
az apostoloknak, hogy higgyenek 
Bennem és az Én küldöttemben. 

Azt mondták: „Hiszünk! Tanúsítsd, 
hogy mi alávetjük magunkat.” 

112. Midőn mondták az apostolok: „Ó, 

Mária fia, Jézus! Vajon képes-e 
az Urad arra, hogy leküldjön 

nekünk egy asztalt az égből?” 
Mondta: „Féljétek Allah-ot! Ha 
igazán hívők vagytok.” 

113. Mondták: „Szeretnénk enni arról, 
hogy a szívünk megnyugodjon. 

És tudhassuk, hogy te az igazat 

mondtad nekünk. És hogy mi 
tanúsíthassuk azt.” 
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114. Mária fia Jézus mondta: uUram! 

Bocsáss le nekünk egy asztalt az 

égből, hogy az ünnepünk 
lehessen, az elsőnek közülünk és 

az utolsónak közülünk. És Tőled 

származó jel. Gondoskodj rólunk! 

Te vagy a legjobb Gondoskodó!” 

115. Allah mondta: t6Én le fogom azt 

küldeni nektek! Aki pedig 
közületek ezután hitetlenkedik, 

azt bizony olyan büntetéssel 

büntetem, amilyennel még senkit 

sem büntettem meg a 

Világokban.” 

116. Midőn Allah mondta: ttÓ, Jézus, 

Mária fia! Talán te mondtad az 

embereknek: ttEngem vegyetek és 

az anyámat két istennek, Allah 

mellé!” Mondta: uMagasztaltassál! 

Hogyan mondhatnék én olyat, 

amihez nincs jogom? Ha én 
mondtam volna Te bizony tudnád 

azt. Te tudod, mi van az én 

lelkemben, ám én nem tudom mi 
van a Te lelkedben. Hiszen Te 
vagy a láthatatlan dolgok Tudója!” 

117. Csak azt mondtam nekik, amit Te 

parancsoltál meg nekem, azt, 
hogy: Allah-ot szolgáljátok! Az 

én Uramat és a ti Uratokat. Tanú 

voltam velük szemben, amíg 

közöttük tartózkodtam. Ám 

miután elszólítottál, Te vagy az 
őrző felettük. Te minden dologra 

tanú vagy! 

118. Ha megbünteted őket, ők a Te 
szolgáid. Ha megbocsátasz nekik 

cli 5^ ^6 

jlí j ás 
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(Te megteheted) Hiszen Te vagy 

a Hatalmas és a Bölcs. 

119. Allah mondta: „Ez az a nap, 

amikor az igazak igazsága a 

hasznukra lesz. Nekik olyan 
Kertek járnak, amelyek alatt 
folyók folynak, örökkön abban 

fognak tartózkodni. Allah 

elégedett velük és ők is 

elégedettek Vele. Ez a hatalmas 
győzelem.” 

120. Allah-é az egek és a föld birodalma 

és mind azé, ami ezekben van. Ő 
mindenre képes! 
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Lábasjószágok /6./ 
Az Al-Ai^ámu1 c. süra. 

Verseinek száma: 165. 

Mekkái. 

Kivéve a 20, 23, 91, 93,114,141,151,152,153-as verseket. Ezek Medinaiak. 

Az Al-Higru c. süra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 

nevében 

1. Hála legyen Allah-nak, Aki 
megteremtette az egeket és a 
földet, és megalkotta a 
(különböző) sötétségeket és a 

Fényt. Ámbár azok, akik 
hitetlenkednek, az ő Urukkal 
(másokat) tesznek egyenlővé. 

2. Ő az, Aki megteremtett 

benneteket agyagból, majd 
meghatározott időtartamot rendelt 

el (amíg a teremtett élhet). 

Megszabott határideje van 

(mindennek) Nála. Majd ezután 
ti még kételkedtek? 

3. Ő Allah az egekben és a földön. 
Tudja a ti titkotokat és a hangosan 
kinyilvánított dolgaitokat is. 
Tudja ti mit szereztek meg. 

4. Egyetlen j el sem j ött el eddig 
hozzájuk az Uruk Jeleiből csak 
úgy, hogy ők elfordultak attól. 

5. Az Igazságot2 meghazudtolták, 
midőn az eljött hozzájuk. Híradás 
jön majd el hozzájuk arról, 

<£$ 4Í Jcá-Í 

0 

(j) új 

1 A szára címe a 136. versből ered, ahol a lábasjószágok említtetnek, ez megismétlődik 

a 138., 139. versekben. 
2 A Hatalmas Koránt és Muhammad Prófétát- Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget. 
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amivel gúnyolódtak. 

6. Hát nem látták mennyi századot 
pusztítottunk el előttük. Nagyobb 
hatalmat adtunk pedig nekik a 
földön mint, amilyet nektek adtunk. 

Az eget esőtől terhesen küldtük 
föléjük és folyókat folyattunk 
alattuk. Ám mégis elpusztítottuk 
őket a bűneik miatt. És utánuk más 

századokat támasztottunk. 

7. Ha Könyvet bocsátanánk le 

Neked (Muhammad- Allah áldja 

meg és adjon Neki örök 
üdvösséget) papiruszon, majd ők 
a kezeikkel érintenék azt, mégis 
azok, akik hitetlenkednek azt 

mondanák: ..Ez bizony csak 

nyilvánvaló varázslat!” 

8. És azt mondanák: „Miért nem 

küldetett le rá angyal?” Ha 

angyalt küldtünk volna le, az ügy 
már elintéztetett volna. Aztán 
nem kaptak volna haladékot. 

9. És ha őt angyallá tettük volna, 
akkor is férfinak tettük volna 
meg. És homályba borítottuk 

volna a számukra azt, amit ők 

homályosítanak el. 

10. Bizony gúny űzetett már a 

Küldöttekből előtted is. Ám 

azokat, akik gúnyolódtak az veszi 
körül, amivel ők űztek gúnyt. 

11. Mondd (Muhammad- Allah áldja 

meg és adjon Neki örök 

üdvösséget): „Járjatok a földön!1 

X ff 9 

(4) 

(f) 54^4 

J9, \ J* 

Abu Hurayra hagyományozta a Prófétától (Allah áldja meg és adjon Neki örök 
1 
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Majd figyeljétek meg milyen lett 
a sorsa a meghazudtolóknak!” 

12. Mondd (Muhammad- Allah áldja 

meg és adjon Neki örök 
üdvösséget): „Kié mindaz, ami az 

egekben és a földön van?” Mondd: 

„Allah-é! Megírta a Maga számára 

a könyörületet1. És bizony össze 

fog gyűjteni benneteket a 

Feltámadás Napjára, ehhez kétség 

nem férhet. És azokat (is), akik 

magukat vitték pusztulásba. Ők 
bizony nem hisznek. 

13. És Övé mindaz, ami nyugszik2 az 

éjszakában és a nappalban. Ő a 

Halló és a Tudó.” 

14. Mondd {Muhammad - Allah áldja 

meg és adjon Neki örök 

üdvösséget): „Vajon választhatok-e 

mást, Allah helyett, támogatóul, 

Aki az egek és a föld megteremtője. 

Ő táplál, ám Ő nem tápláltatik.” 

Mondd: „Én arra kaptam parancsot, 

hogy az első legyek, aki aláveti 

magát. És ne tartozz a társítókhoz!” 

15. Mondd: „Bizony én, ha 
szembefordulok az Urammal, 

(akkor) félem egy hatalmas Nap 

büntetését.” 

>i= 

4ji\ja 

tv < 

iái 

üdvösséget), aki mondta: (Az utazás a büntetés egy része. Hiszen valakit közületek 

megakadályoz ételében, italában és alvásában. Ha (úton lévő személy) elvégezte 

utazása kitűzött célját siessen vissza családjához .) Al-Buhári SahJh-ja N. 1710 

1 Abü Hurayra hagyományozta: Allah Küldötte (Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) mondta: (tAmikor Allah befejezte a teremtést, megírta az Ő 

Könyvében, amely Nála van a Trónján: Bizony az Én Könyörületem legyőzi a 

Haragomat.” Al-BuhárI SahTh-ja N. 3022 

2 A ‘nyugszik’ rész értelmezhető és fordítható úgy is: él, vagy létezik. 
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16. És akiről az (a büntetés) 

elfordíttatik azon a napon, az 

könyörületben részesült. Az lesz 
a nyilvánvaló győzelem. 

17. Ha valamilyen ártalommal sújt 
Allah téged, azt senki el nem 
háríthatja, csak Ő! Ha pedig 
valami jóval ér el téged, úgy Ő 

mindenre képes. 

18. Ő a szolgái felett Uralkodó, 

Ő a Bölcs, a mindenről 
Tudó. 

19. Mondd (Muhammad- Allah áldja 
meg és adjon Neki örök 
üdvösséget): „Melyik dolog 

nagyobb tanúságtételként?” 

Mondd: „Allah tanú köztem és 

közietek. És sugalltatott nekem ez a 
Korán, hogy intselek benneteket 
általa és azt, akihez eljut. Talán 

tényleg tanúsítjátok, hogy Allah-hal 

együtt más istenségek is vannak?” 

Mondd: „Én nem tanúsítom!” 
Mondd: „Ő bizony az egyetlen 

isten! És én bizony mentes vagyok 
attól, amit ők társítanak.” 

20. És azok, akiknek (a zsidók és a 

keresztények közül) a Könyvet 

adtuk ismerik őt (Muhammad- 
Allah áldja meg és adjon Neki 

örök üdvösséget), ahogyan a 

fiaikat ismerik. Akik pusztulásba 

döntötték magukat, azok bizony 
nem hisznek. 

21. És ki lehet vétkesebb (és bűnösebb), 

mint az, aki hazugságot kohol 

Allah ellen, vagy meghazudtolja 

<$>6 
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az Ő jeleit. A bűnösök nem 

boldogulnak. 

22. Azon a Napon, amikor mindenkit 
közülük összegyűjtünk, majd azt 

mondjuk azoknak, akik társítottak: 

„Hol vannak a ti társaitok1, akikről 
ezt gondoltátok?” 

23. Majd nem lesz más érvük 

(mentségük), mint az, hogy azt 

mondják: „Urunk! Mi nem 

voltunk társítok!” 

24. Figyeld meg, hogyan mondanak 
hazugságot maguk ellen és 
hogyan tűnnek el tőlük azon 

dolgok, amiket koholtak. 

25. Vannak közöttük olyanok, akik 
figyelnek rád. Ám a szívükre fátylat 
borítottunk, hogy ne érthessék meg 
azt. A fülükbe pedig mindent elzáró 

tapaszt (helyeztünk). Bármilyen 

jelet látnak is, nem hisznek abban. 

Sőt ha eljönnek hozzád, hogy 

vitázzanak veled, azt mondják 
azok, akik hitetlenkednek: „Ezek 
csupán a hajdanvoltak meséi.” 

26. És ők eltiltanak tőle2 és ők maguk 

is távol maradnak tőle. Csak 
magukat pusztítják el és ezt észre 
sem veszik. 

27. Ha látnád, mikor a Tűz elé 

állíttatnak és mondják: „0 bárcsak 
visszavitetnénk (az evilági létbe)! 

Nem hazudtolnánk meg a mi 

tó 
1\A\> 

2jí\ áj\í. 

OyMídh -U 

C§) űlal H \ 

1 Akiket Allah mellett ti szolgáltatok. 

2 A legtöbb kommentátor szerint a ‘tőle’ szó Muhammad-ra (Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget) utal. 
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Urunk Jeleit és hívők lennénk.” 

28. De nem! Csupán világossá vált a 

számukra az, amit korábban 
eltitkoltak. Ha pedig 

visszavitetnének, újra csak 
visszatérnének ahhoz, amitől 
eltiltattak. Ők bizony hazugok! 

29. És azt mondják: „Nincs más, csak 

az evilági életünk! És nem 
támasztatunk fel!” 

30. Ha látnád, midőn az Uruk elé 

állíttatnak. És Ő mondja: „Hát 
nem ez az Igazság?” Mondják: 

„De, igen! Az Urunkra!” Mondja: 

„Kóstoljátok meg a büntetést, 
amivel szemben hitetlenek 
voltatok! 

31. Bizony kárvallott vesztesek azok, 

akik hazugságnak tartották az 
Allah-hal való találkozást1. Míg el 
nem érkezett hozzájuk az Óra 

váratlanul. Mondták: „Ó, jaj nekünk 

amiatt, amit elmulasztottunk!” És 

hordozni fogják terheiket a 

hátaikon. Vajon nem rossz-e, 

amit cipelniük kell. 

32. Az evilági élet csak játék és 
szórakozás, ám a Túlvilág jobb 

azoknak, akik istenfélők. Hát 

nem fogják fel ésszel? 

33. Mi bizony tudjuk, hogy téged 

(Muhammad- Allah áldja meg és 

já\ Jlí 

(|) 

P Jii íj 

(f|) 

Súj>Ó J3 

1 cUbáda b. as-Samit hagyományozta a Prófétától (Allah áldja meg és adjon Neki 

örök üdvösséget), aki mondta: ítAki akarja a találkozást Allah-al, azzal Allah is 

akarja a találkozást. Aki viszolyog az Allah-al való találkozástól, azzal Allah sem 

akar találkozni.” Al-BuharI Sahih-ja N. 6142 
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adjon Neki örök üdvösséget) 

szomorúsággal tölt el az, amit 

azok mondanak. Ám azok nem 

téged hazudtolnak meg, hanem a 
bűnösök Allah Jeleit tagadják. 

34. Ám már előtted is 
meghazudtoltattak Küldöttek. Ám 

ők állhatatosan kitartóak voltak 

azzal szemben, hogy 
meghazudtoltattak és 
bántalmazásokat is elszenvedtek. 

Mígnem eljött hozzájuk a Mi 

Segítségünk. Allah Szavait nem 

lehet megváltoztatni! Már eljutott 

hozzád is a Küldöttek híre. 

35. Ha nyomaszt is az ő elfordulásuk 

(tőled (Muhammad - Allah áldja 

meg és adjon Neki örök 
üdvösséget) és attól, amivel 

elküldettél) és ha képes lennél is 

alagutat találni a földbe, vagy 
lépcsőt fel az égbe, hogy jelet 

hozz nekik. (De erre nem vagy 

képes. Ezért légy állhatatosan 

kitartó!) Ha Allah akarta volna 
akkor egyesítette volna őket az 
Útmutatásra. Ne tartozz a 

tudatlanok közé! Hizbl4. 

36. Csak azok felelnek (a hívásra), 

akik hallanak. A halottakat Allah 

támasztja fel. Majdan Hozzá 

fognak visszatérni. 

37. És mondják: „Miért nem 

bocsáttatott le neki egy jel az 

Urától?” Mondd: „Allah bizony 
képes arra, hogy egy jelet bocsásson 
le. Ám a többségük ezt nem tudja.” 

>4cAs 
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38. Nincs egyetlen állat sem a földön, 
sem pedig madár, amely a két 

szárnyával repül, és amelyek ne 

alkotnának hozzátok hasonló 

közösségeket. Mi semmit sem 

hanyagoltunk el a Könyvben. Majd 

az Urukhoz gyűjtetnek össze. 

39. Azok, akik hazugságnak tartották 

a Mi jeleinket, ők süketek és 

némák a sötétségekben. Akit 

Allah akar, azt tévelygésbe viszi 
és akit akar azt az Egyenes Útra 
vezeti. 

40. Mondd (Muhammad- Allah áldja 
meg és adjon Neki örök 

üdvösséget): „Mit gondoltok arról, 

ha eljön Allah büntetése, vagy elér 
hozzátok az Óra? Vajon ki máshoz 
fohászkodhattok, mint Allah-hoz, 
ha az igazak közé tartoztok?” 

41. Igen! Hozzá fogtok fohászkodni! 
És Ő elhárítja azt, ami miatt 

Hozzá fohászkodtok, ha akarja. 
És ti elfelejtitek azokat, akiket 
társítottatok. 

42. Már előtted (Muhammad- Allah 

áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) is küldtünk 
(Küldötteket) a nemzetekhez és 
csapással és szorult helyzettel 

sújtottuk őket. Talán alázatosak 
lesznek. 

43. És miért nem lettek alázatosak 

midőn elérte őket a Mi csapásunk? 
Ám a szívük megkeményedett, és 
a sátán feldíszítette nekik azt, amit 

tenni szoktak. 
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44. Miután elfeledték azt, amire 
inttettek, megnyitottuk nekik 

minden dolog kapuit, míg 

örvendezni kezdtek amiatt, amit 

kaptak. Majd váratlanul 
megragadtuk őket és ők kétségbe 

estek. 

45. Az utolsó szálig kiirtattak azok, 

akik bűnöket követtek el. Hála 

legyen Allah-nak a Világok 

Urának! 

46. Mondd: „Hogyan vélekedtek? Ha 
Allah vette el a hallásotokat és a 

szemetek világát és helyezett 

pecsétet a szívetekre, vajon más 

isten, mint Allah visszaadhatná 

azt nektek?” Figyeld meg hogyan 

magyarázzuk a Jeleket! Majd 

mégis elfordulnak. 

47. Mondd: „Hogyan vélekedtek? Ha 

váratlanul, vagy nyíltan elér 

benneteket Allah büntetése. Csupán 
a bűnösök népe pusztíttatik el!” 

48. Mi a Küldötteket csak örömhír 

közlőkként és intőkként küldjük 

el. Aki hisz és helyesen 
cselekszik, azokon nincs félelem 

és ők nem szomorkodnak. 

49. Azokat azonban, akik hazugságnak 

tartják a Mi jeleinket büntetés fogja 

sújtani amiatt, ami rosszat 

elkövettek. 

50. Mondd (Muhammad- Allah áldja 

meg és adjon Neki örök 

üdvösséget): „Én nem mondom 

nektek, hogy nálam vannak Allah 

IjLli 
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tárházai. És azt sem (mondom), 

hogy én ismerem a láthatatlant. 

Es azt sem mondom nektek, hogy 

én angyal vagyok. Én csak azt 

követem, ami sugallatként jött 
nekem.” Mondd: „Vajon 

egyenlő-e a vak és a látó? Hát 

nem gondolkodtok el?” 

51. És intsd általa azokat, akik félik, 
hogy az Uruknál gyüjtetnek 

majdan össze! Nincs nekik Rajta 

kívül támogatójuk, sem pedig 

közbenjárójuk. Talán istenfélők 
lesznek. 

52. Ne űzd el azokat, akik az 

Urukhoz fohászkodnak reggel és 
este, az Arcát áhítozva. Nem a te 

feladatod az ő számonkérésük, 

sem pedig nem az ő feladatuk a te 
számonkérésed bármiben, hogy 

elűzd őket és így a bűnösök közé 
tartozz. 

53. És ehhez hasonlóan próbának 

vetettük alá egyeseket közülük 

mások által, hogy azt mondják: 
„Talán ezek azok, akiket Allah a 
kegyelmében részesített 

közülünk?” Vajon Allah nem a 

legjobban ismeri-e a hálásakat? 

54. És ha eljönnek hozzád azok, akik 

hisznek a Mi Jeleinkben, mondd 

nekik: „Békesség veletek (Salámun 

calaykum)\ A ti Uratok megírta a 

Maga számára a könyörületet. 
Miszerint: Ha valaki közületek 

rosszat követ el, tudatlanságból, 
majd azt követően megbánja és a 



6. Az Al-Ancamu Guz’: 7 211 V *jí-\ i aUj'í/i e jj~t 

helyes Útra tér, (úgy) Ő 

Megbocsátó és Könyörületes.” 

55. így részletezzük a Jeleket, hogy 
megvilágosodjék a bűnösök 
útja. 

56. Mondd (Muhammad- Allah áldja 
meg és adjon Neki örök 
üdvösséget): ítÉn eltiltattam attól, 

hogy azokat szolgáljam, akikhez 

ti fohászkodtok Allah helyett.” 
Mondd: ttNem követem a ti 
kényeteket, mert akkor bizony 

eltévelyednék és nem tartoznék a 

helyesen vezéreltek közé.” 

57. Mondd (Muhammad- Allah áldja 

meg és adjon Neki örök 

üdvösséget): 6tÉn világos 
bizonyíték alapján állok az én 

Uramtól, amit ti hazugságnak 

tartotok. Én nem rendelkezem 

azzal, amit ti siettetni akartok. A 

döntés egyedül Allah-é! Ő majd 
el fogja azt mondani. Ő a 

Legjobb ítélkező.” 

58. Mondd: ttHa rendelkeznék azzal, 

amit siettetni akartok, akkor az 

ügy köztem és köztetek már 
elintéztetett volna. Ám Allah 
jobban ismeri a bűnösöket.” 

59. Nála vannak a Láthatatlan 

kulcsai, csak O ismeri azokat. 
Tudja mi van a szárazföldön és a 
tengeren. Egy levél sem hullhat le 
csak úgy, hogy Ő tud róla és egy 

mag sem (élhet) a föld 

sötétségeiben, sem semmi 
nedves, vagy száraz (nem 

p.1?- —RjÚ ő U (S 
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létezik), ami ne lenne világos 
írásban. 

60. Ő az, Aki elragad benneteket éjjel 
és tudja mit követtetek el nappal. 

Majd elenged1 benneteket, hogy 

beteljesedjék a megszabott 

határidő. Majd Hozzá tértek 

vissza. És Ő tudatni fogja veletek 

mit tettetek. 

61. Ő a hatalommal rendelkező az Ő 

szolgái felett, s fölétek őrzőket2 

küld. És ha eljő valakihez 

közületek a halál, elragadják őt a 
Küldötteink (a halál Angyalai), 
ők semmit sem hanyagolnak el. 

62. Majd visszavitetnek Allah-hoz, 

az ő valódi Urukhoz. Vajon nem 

Övé-e a döntés joga? Ő az, Aki a 

leggyorsabban kér számon! 

63. Mondd: ttKi ment meg benneteket 
a szárazföld sötétségeiből és a 

tengeréből. Hozzá fohászkodtok 

alázatosan és titokban: Ha 

megment bennünket ebből, akkor 
mi a hálásak közé fogunk 

tartozni.” 

1 Álmotokból újra életre enged kelni benneteket. 

2 Angyalokat, akik felügyelnek a hívő szolgára ám egyben fel is jegyzik tetteit. Tbn 

cAbbás hagyományozta a Prófétától (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget), 

aki az Urától- magasztaltassék- adta tovább: ít.Allah előírta, hogy a jó és a rossz tettek 

feljegyeztessenek. Majd Ő ezt meg is világította (a megbízott angyaloknak, hogyan 

kell ezt tenni. A Fordító) Ha valaki egy jó tettet szándékozik véghez vinni, ám azt 

nem hajtja végre annak Allah egy teljes jó tettet ír fel (a tettei könyvébe, a Fordító). 

Ha valaki elhatározta azt (a jó tettet) és végre is hajtotta annak Allah tízszerestől 

hétszázszoros és még többszörös jutalmat ír meg a számára Nála. Aki egy rossz tettet 

szándékozik végrehajtani ám azt nem teszi meg, annak Allah a számára egy teljes jó 

tettet ír fel Nála. Ha valaki egy rossz tettet készül végrehajtani és azt meg is teszi 

annak csak egy rossz tett íratik fel.” Al-BuhárI Sahíh-ja N. 6126 
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64. Mondd {Muhammad- Allah áldja 

meg és adjon Neki örök 
üdvösséget): „Allah menthet meg 

benneteket ebből! És minden 

nehéz helyzetből. Aztán majd ti 

társítotok!” 

65. Mondd: „Ő képes arra, hogy 
büntetést küldjön le rátok 

fölületek, vagy a lábaitok alól és 

zavarodottá tegyen benneteket 

csoportokra szakítva (benneteket). 

És egyesekkel közületek 
megkóstoltatja a másik csapását. 
Figyeld meg, hogyan magyarázzuk 

a jeleket! Talán felfogjátok!” 

66. És hazugságnak tartotta azt (a 

Koránt) a te néped, holott az maga 
az Igazság! Mondd: „Én nem 

vagyok félétek állított felügyelő!” 

67. Minden hímek megvan az ideje1. 

Meg fogjátok tudni! 

68. Ha látod (Muhammad- Allah 

áldja meg és adjon Neki örök 
üdvösséget) azokat, akik durván 

beszélnek a Mi jeleinkről, akkor 

fordulj el tőlük! Míg másról nem 

kezdenek beszélni. Ha ezt 
elfeledteti veled a sátán, akkor az 

intés után ne ülj le a bűnösök 

népével! 

69. És nem tartozik azokra, akik 

istenfélők az ő számonkérésükből 

semmi. Ám figyelmeztetés ez! 

Talán istenfélők lesznek. 

3 
-'í'Vfá ^ X. ^ 

jJú Xfuu'jú 

j 

1 Az ‘ideje’ részhez még hozzá kell érteni ‘a maga valósága, realitása, megtörténésének 

szükségszerűsége.’ 
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70. Hagyd (Muhammad- Allah áldja 

meg és adjon Neki örök üdvösséget) 
azokat, akik a vallásukat játéknak 
és szórakozásnak vették, akiket 
káprázatba vitt az evilági élet. És 
ints általa (ezen Korán által), 

nehogy pusztulásba vigye magát a 
teremtett amiatt, amit megszerzett. 

Nem lesz annak Allah helyett 

támogatója, sem közbenjárója. 
Bármit ajánljon is fel, nem 
fogadtatik el tőle. Ők azok, akik 

annak lesznek a letéteményesei, 
amit megszereztek. Az italuk 

forrásban lévő víz, és fájdalmas 
büntetés amiért hitetlenkednek. 

71. Mondd (Muhammad- Allah áldja 
meg és adjon Neki örök 

üdvösséget): „Vajon Allah helyett 

olyanhoz fohászkodjunk, ami 

sem hasznunkra nem lehet, sem 
ártalmunkra. És visszavettessünk 
azt követően, hogy Allah vezérelt 
bennünket? Mint az, akit a 

sátánok vittek kísértésbe a földön, 
zavarodottan. Társai vannak neki, 
akik hívják őt az igaz útra: „Gyere 
hozzánk!” Mondd: „Bizony Allah 

vezetése a vezetés! És mi azt a 

parancsot kaptuk, hogy a Világok 

Urának vessük alá magunkat.” 

72. És arra, hogy végezzétek el az 
imát és féljétek Ót! Ő az, Akihez 
összegyűjtettek. 

73. Ő az. Aki megteremtette az 

egeket és a földet az Igazsággal1. 

I*41? é-’-í í ií 

J AjÜ o'J * ót. 

il-oí \jjlic-! ’óf Xj-t) 

Üá 

Ibn cAbbas hagyományozta: A Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki örök 
i 
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Azon a Napon, mikor mondja: 

„Légy!” Már meg is van. Az Ő 

szava az Igazság! És Övé a 
hatalom azon a Napon, amikor 
megfüvatik a Kürt. A láthatatlan 

Tudója és a láthatóé. Ő a Bölcs és 

a mindenről tudással Bíró. 

74. Midőn mondta Ibrahim (Ábrahám) 

az apjának, Ázar-mk: „Talán 

bálványokat veszel magadnak 

istenekként? Én úgy látom, hogy 

te és a néped nyilvánvaló 

tévelygésben vagytok.” 

75. így mutatjuk meg Ibrahim-nak 
(Ábrahámnak) az egek és a föld 

birodalmát1, hogy a szilárd 

bizonyossággal rendelkezők közé 
tartozzon! 

76. Midőn elborította őt az éjszaka 

egy bolygót2 látott, mondta: „Ez 

az én Uram!” Mikor azonban 

lenyugodott, mondta: „Én nem 

líJi)\ (J\Í 

(|)üy^ Slí>\ 

üdvösséget) így szokott volt fohászkodni éjjelente: .AUdhumma Laka-l-hamdu, Anta 

Rabbu-s-samáwáti wa-l-ardi, Laka-l-hamdu. qayyimu-s-samdwati wa-l-ardi wa 

mán fihinna, Laka-l-hamdu. Anta nüru-s-samdwati wa-l-ardi. Qawluka haqqun, wa 

wacduka haqqun, wa liqá ’uka haqqun, wa-l-gannatu haqqun, wa-n-náru haqqun, wa- 

s-s(fatu haqqun. Alláhumma Laka aslamtu wa Bika amantu wa cAlayka tawakkaltu 

wa Ilayka anabtu, wa Bika hasamtu, wa Ilayka hakamtu. Fa-gflr li ma qaddamtu wa 

ma ahhartu wa asrartu wa aclantu. Anta ildhT, lő Haha U gayruka.” (Urunk! Tiéd a 

hála. Te vagy az egek és a föld Ura. Tiéd a hála. Te vagy az egek és a föld fenntartója 

és mind azoké, akik azokban vannak. Tiéd a hála. Te vagy az egek és a föld 

világossága. A Te szavad az igazság. A Te ígéreted az igazság. A Veled való 

találkozás igaz. A Paradicsom igaz. A Tűz igaz. Az Óra igaz. Urunk! Neked vetem 

magam alá. Benned hiszek. Reád hagyatkozom. Neked bánom meg bűneimet. Érted 

vitázom. Hozzád fordulok döntésért. Bocsásd meg nekem azt, amit korábban és 

később követtem el, és azt is amit titokban és nyíltan tettem. Te vagy az én Istenem. 

Számomra nincs más isten Rajtad kívül.) Al-BuhárI Sahíh-ja N. 6950 

1 Vagy ‘királyságát’. 

2 Ez fordítható ‘csillag’-nak is. 
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szeretem a lenyugvókat!” 

77. Midőn látta a holdat felkelni 

mondta: „Ez az én Uram!” Midőn 

lenyugodott, mondta: „Ha nem 

vezérel engem az én Uram, akkor 

bizony én a tévelygő népek közé 
fogok tartozni.” 

78. És miután látta a Napot felkelni, 

mondta: „Ez az én Uram! Ez 
nagyobb!” Ám miután lenyugodott, 
mondta: „Ó, Népem! Én bizony 

mentes vagyok attól, amit ti 

társítotok.” 

79. Arcomat Afelé fordítom. Aki 

megteremtette az egeket és a 
földet- hanif-ként. Én nem 
tartozom a társítok közé. 

80. A népe vitázott vele. Mondta: 

„Talán vitázni akartok velem 

Allah-ról? Holott Ő az Igaz Útra 
vezetett engem. Én nem félek 

azoktól, akiket ti társítotok, 

kivéve, ha Uram akar valamit. Az 

Én Uram mindent körbevesz 

tudással. Hát nem okultok?” 

81. Hogyan félném én azokat, amiket 

ti társítotok, holott ti nem féltek 
társítani Allah mellé olyanokat, 

amire Ő nem bocsátott le 

hatalmat. A két csoport közül 

melyiknek van joga a biztonságra? 
Ha tudnátok. 

82. Azok, akik hiszek és nem 

homályosították el bűnnel a 

hitüket, nekik jár a biztonság. Ők 

az igaz Úton vezéreltettek. 

■0/íúb^==’'^ 4? űjí 

tj'wÜS 
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83. Ez a mi bizonyítékunk, amit 

Ibráhím-nak (Ábrahámnak) adtunk 

a népével szemben. Fokokkal 

felemeljük azokat, akiket akarunk. 

Bizony a te Urad Bölcs és Tudó. 

84. És neki ajándékoztuk Isháq-ot 

(Izsákot), Ycfqüb-ot (Jákobot), 

Mindkettőt az Igaz Útra 

vezéreltük. Nüh-ot (Noét) már 

ezelőtt vezéreltük és utódai közül: 

Döwud-ot (Dávid) és Sulaymán-1 

(Salamon) és Ayyüb-ot és Yüsuf-ot 

(József) és Müsá-t (Mózest) és 

Hárün-t. Mi így jutalmazzuk meg 

aj óravaló módon cselekvőket. 

85. És Zakariyya-1 (Zakariás) és 

Yahyá-t (Jánost) és Jézust és 

Ilyás-t (Éliás), mindegyik a 

kegyesek közül való! 

86. És Isma Tl-{ (Izmáéi) és al-Yasac-1 

és Yünus-t (Jónás) és Lótot, 

mindegyiket a világok fölé 

emeltük. 

87. És atyáik, utódaik és testvéreik 

közül, kiválasztottuk őket és az 
Egyenes Útra vezéreltük őket. 

88. Ez Allah útmutatása. Azt vezérli 

általa az Egyenes Útra, akit akar az 

Ő szolgái közül. Ám ha társítanak, 

akkor kárba vész, amit tettek. 

89. Ők azok, akiknek a Könyvet 

adtuk és a bölcsességet és a 

prófétaságot. Ám ha ezek azzal 

szemben hitetlenkednek, akkor 

egy másik népre bízzuk, akik 

nem hitetlenek vele szemben. 

J y^==?3j 

02 (j* -iÁJ iS ÁJb i 
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90. Ők azok, akiket Allah az Igaz 
Útra vezérelt. Az ő 

vezéreltetésüket kövesd! Mondd: 

„Nem kérek tőletek érte jutalmat. 

Intés ez csupán a világoknak.” 

91. Nem mérték fel Allah-ot az Ő 
igazi mértéke szerint. Midőn azt 
mondták: „Allah embernek nem 

nyilatkoztatott ki semmit.” Mondd 

(Muhammad- Allah áldja meg és 
adjon Neki örök üdvösséget): „Ki 

nyilatkoztatta ki a Könyvet, amit 
Müsd (Mózes) fényként és 
útmutatásként hozott el az 

embereknek? Papírlapokká 
teszitek azt, amit megmutattok, 
ám sok mindent elrejtetek. 

Megtaníttattatok olyanra, amit 
nem tudtatok sem ti, sem az 
apáitok.” Mondd: „Allah (küldte 

azt le).” Majd hagyd őket a 

beszédj ükkel j átszadozni! 

92. Ez a Könyv, amelyet 
kinyilatkoztattunk - áldott! 

Igazolva azt, ami előtte volt. És 
hogy intsd a városok Anyját 

(Mekka) és a körülötte lévőket. És 
azok, akik hisznek a Túlvilágban 

azok hisznek benne. És ők az 
imájukra gondosan ügyelnek. 

93. És ki bűnösebb, mint az, aki 

hazugságot kohol Allah ellen, vagy 

azt mondja: „Sugalltatott nekem.” 
Holott semmi sem sugalltatott neki. 
Vagy, mint az, aki mondja: 
„Leküldetik olyan, mint az, amit 

Allah bocsátott le.” Bárcsak látnád 

amikor a bűnösök a halál kínjaiban 

4jíi\ JjJ Lo ^ \)JJ&kÁj 
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(vergődnek) és az angyalok éppen 
kinyújtják a kezeiket feléjük 
(mondván): <tAdjátok ki a 

leikeiteket!1 Ma a megaláztatás 

jutalmával jutalmaztattok, amiatt, 

amit Allah ellen mondtatok, nem 
az Igazságnak megfelelően. És az 
Ő jeleivel szemben fennhéjázó 

gőgösök voltatok.” 

94. És most egyenként jöttetek el 

Hozzánk, ahogyan az első 

alkalommal megteremtettünk 

benneteket. És magatok mögött 
hagytátok azt, amivel mi ruháztunk 

fel benneteket. Mi nem látjuk 

veletek (jönni) a ti közbenjáróitokat, 

akikről azt gondoltátok, hogy a 
részestársaitok. Bizony elszakadtak 
tőletek és eltünedeztek mellőletek 

azok, akikről így vélekedtetek. 

95. Bizony Allah hasítja meg a magot 
és a datolya magvát. És hozza elő 

az élőt a halottból és a halottat az 

élőből. Ilyen Ő, Allah! Hogyan 
fordulhattok el? 

öjLj öJ$\ 

1 A sírbeli büntetéshez: 

Anas hagyományozta a Prófétától (Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget), aki mondta: Midőn a hívő szolga a sírba tétetik, majd a társai 

elmennek, ám ő még hallja papucsaik suhogását, két angyal jön el hozzá és 

felültetik és megkérdezik. Mit szoktál volt mondani erről a férfiról, 

Muhammad-ról (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget)? Mondja: 

Tanúságot teszek arról, hogy Ő Allah szolgája és Küldötte. Az mondatik: Nézz 

a helyedre Tűzben! Allah ezt kicserélte neked egy helyre a Paradicsomban. A 

Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) ehhez még hozzátette: 

Az eltemetett személy látja mindkét helyét. Ami a hitetlent, vagy a képmutatót, 

illeti ez azt mondja (az Angyaloknak): Nem tudom. Én is csak azt 

mondogattam, amit az emberek mondtak. Azt mondatik neki: Te semmit sem 

tudtál és nem követted az útmutatást. Majd egy vasból való kalapáccsal üttetik a 

két füle között. Felordít olyan ordítással, amit minden körülötte lévő meghall, 

kivéve az emberi lényt és a dzsinneket.” Al-BuhárT Sahíh-ja N. 1273 
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96. Ő a hajnal Hasítója. Ő tette meg 

az éjszakát nyugalommá. És a 
Napot és a Holdat időszámítássá. 

Ez a Hatalmas és a Tudó 
rendelése! 

97. Ő az. Aki a csillagokat a 
számotokra elhelyezte, hogy 

általuk megtalálhassátok az irányt 

a szárazföld és a tenger 
sötétségeiben. Megmagyaráztuk a 

Jeleket azoknak az embereknek, 

akik megértik. 

98. Ő az, Aki egyetlen lélekből 

hozott létre benneteket, (és adott 
nektek) nyugalmat és megőrzést. 
Megmagyaráztuk a Jeleket 

azoknak az embereknek, akik 
felfogják. 

99. Ő az, Aki lebocsátotta az égből a 

vizet. És Mi általa mindenféle 
növényt sarjasztottunk és aztán 

zöldet fakasztunk, majd egymásra 

hajló magvakat. És a pálmafák 

hímporából mélyen alácsüngő 

fürtöket. És szőlőskerteket és 

olajfákat, gránátalmafákat, amelyek 
hasonlók (fajtájukat tekintve) és 

különbözőek (ízeikben). Figyeld 

meg a gyümölcsét, midőn 

gyümölcsöt hoznak és az érését! 
Bizony ebben jelek vannak azon 

emberek számára, akik hisznek. 

100. És megtették a dzsinneket Allah 
társainak. Holott Ő teremtette 

meg azokat. Fiakat és lányokat 

eszeltek ki Neki - tudás nélkül. 

Magasztaltassék! Magasan felette 

V^r/>- Is <-ta \ ÁS\j*J 
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van Ő annak, amivel azok leírják. 

101. Az egek és a föld megalkotója1! 

Hogyan lehetne Neki gyermeke, 
hiszen nem volt Neki női társa. Ő 

teremtett mindent. Ő mindenről 
tudással bír. 

102. Ő Allah! A ti Uratok. Nincs más 
isten csak O! Mindennek a 

Teremtője! Őt szolgáljátok! Ő 

mindennek a Felügyelője2. 

103. A tekintetek Őt nem érik el, ám Ő 
eléri a tekinteteket. Ő a kegyes és 

a tudással Bíró. 

104. Világos érvek érkeztek hozzátok 

az Uratoktól. Aki belátja azokat, 

az a maga számára teszi, aki 
pedig vak (azokkal szemben), az 
a maga kárára teszi. Én 

(Muhammad- Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget) nem 
vagyok a ti őrzőtök. 

105. így magyarázzuk meg a Jeleket 

azért, hogy azt mondják (a 

hitetlenek): „Tanultad. (A 
korábban éltek könyveit, és 

azokból vetted.)” És hogy 

megvilágítsuk azok számára, akik 

megértik. 

106. Kövesd azt, ami sugalltatott 

neked az Uradtól! Nincs más 

isten csak Ő! Fordulj el a 

társítóktól! 

$ Jfjí V) 
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1 Itt az arab eredetiben a ‘badfu’ szó szerepel, ennek jelentése: az. Aki elsőként hoz 

létre valamit, elsőként alkot valamit vagy valakit. 

2 Itt az arab eredetiben a ‘wakilurf szó szerepel, ennek jelentése: dolgok vitelével 

megbízott, valaminek az intézője, ügyek felett rendelkező, felügyelő, őrző. 
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107. Ha Allah akarta volna nem 

társítottak volna. És nem tettünk 

téged föléjük őrzőül. És nem 

vagy te az ő felügyelőjük sem. 

108. És ne szidalmazzátok azokat, 
akikhez Allah helyett 
fohászkodnak, (nehogy) ők is 

szidalmazzák Allah-ot ellenséges 

érzületükben, tudás nélkül. így 

ékesítettük fel minden közösség 
számára a maguk cselekedetét. 
Majd az Urukhoz lesz a 

visszatérésük és tudatni fogja 

velük mit is tettek1. 

aÜÍOj! ejt 

1 Ibn cUmar (Allah legyen elégedett vele) hagyományozta a Prófétától (Allah áldja meg 

és adjon neki örök üdvösséget), aki mondta: Egykoron három személy (a korábban élt 

népek közül) utazott, ám hirtelen heves eső érte el őket. Ők egy barlangba 

menekültek. Ám ekkor a bejáratot egy hatalmas szikla zárta el. Azt mondogatták 

egymásnak: ‘Fohászkodjatok Allah-hoz a legjobb tetteitek által, amit valaha is 

cselekedtetek’. Egyikük azt mondta: ‘Ó, Uram! (Te tudod, hogy) Nekem idős szüleim 

voltak. Én kijártam legeltetni, majd visszatérve, megfejtem a jószágot és abból 

tápláltam őket, a kicsinyeimet, a családomat és a feleségemet. Egy éjjel későn 

kerültem haza, amikor ők kerten már aludtak. Nem akartam felébreszteni őket. Ám a 

gyerekek a lábamnál ordítoztak. így ment ez míg el nem érkezett a hajnal. Ó, Uram! 

Ha Te tudod, hogy én ezt a Te elégedettséged utáni vágyakozásomban tettem, úgy 

nyiss nekünk egy kis rést, hogy láthassuk általa az eget.’ Ez meg is nyílt. A másik 

pedig mondta: ‘Ó, Uram! Te Tudod, hogy én olyan lángoló szerelemmel szerettem 

atyai nagybátyám egyik lányát, ahogyan férfi nőt még nem szeretett. Az mondatott 

nekem, hogy csak száz dinár kifizetése után érhetem el őt. Igyekeztem és végül össze 

is gyűjtöttem. Ám midőn már a lábai között voltam, ő így szólt: Féldd Allah-ot és ne 

vedd el szüzességemet csak a megengedett módon! (A házasság keretein belül- A 

Fordító) Felkeltem és a száz dinár-1 nála hagytam. Uram! Te tudod, hogy ezt a Te 

elégedettséged utáni vágyakozásomban tettem. Ezért nyiss nekünk egy kis rést. 

Mondta: Két harmada meg is nyílt.’ A harmadik mondta: ‘Uram! Te tudod, hogy én 

béreltem egy dolgozót, aki egy faraq (három sa) rizsért dolgozott nekem, amit oda is 

adtam neki. Ám az nem akarta azt elfogadni. Én ezt a faraq-nyi mennyiséget 

elültettem. A terméséből egy néhány teheneket vettem. Később visszajött a férfi és 

kérte a bérét. Mondtam neki, hogy menjen azokhoz a tehenekhez és hajtsa el azokat, 

hiszen azok őt illetik. Megkérdezte vajon gúnyt űzök belőle. Nem- mondtam én, azok 

tényleg téged illetnek. Uram! Te tudod, hogy ezt én a Te elégedettséged utáni 

vágyamban tettem, engedj hát szabadon bennünket. Ekkor megnyílt felettük a szikla, 

amely elzárta a kijáratot.’ (E hagyomány arra tanít, hogy segítséget csupán 

közvetlenül a Magasztos Allah-tól lehet kérni, vagy a könyörgő szolga elvégzett 
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109. Allah-ra esküdtek meg 

megerősített esküvésükkel arra, 
hogy ha eljönne hozzájuk egy Jel, 
akkor hinnének abban. Mondd: 
„A Jelek bizony csupán Allah-nál 
vannak meg! És mi tudatná 

veletek (muzulmánokkal) azt, ha 
eljönnének (a Jelek), akkor sem 
hinnének azokban?” 

110. Felfordítjuk a szíveiket és a 

tekinteteiket, ahogyan nem hittek 
abban az első alkalommal. És 

engedjük őket a tévelygésükben 
bolyongani. Guz’8. Hizbl5. 

111. Még ha leküldtük volna is 
hozzájuk az Angyalokat és a 
halottak beszéltek volna hozzájuk 
és minden dolgot összegyűjtenénk 
is nekik, akkor sem hinnének- 
kivéve ha Allah akarja. Ám a 
legtöbben közülük tudatlanok. 

112. így rendeltünk minden 

Prófétának ellenségként az 

emberek és a dzsinnek sátánjait, 
sugallja egyikük a másiknak az 
ékes beszédet- csábító 

félrevezetésként. Ám ha Urad 
akarta volna nem tették volna ezt. 
Hagyd őket azzal, amit koholnak! 

113. Hadd hajoljon feléje azok szíve, 
akik nem hisznek a Túlvilágban 
és ők legyenek elégedettek vele! 
És hadd kövessék el azt, amit 
elkövetni készülnek! 

ír Ojí\j 

í'Lti 3^ S>L£ 
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kegyes cselekedetei alapján. Minden más útja a segítség kérésnek (elhunytakhoz, 

korábbi prófétákhoz, angyalokhoz, szent emberekhez való fohászkodás útján) tilos az 

Iszlám Vallásában. A Fordító) Al-Buhári Sahlh-ja, No. 2102. 
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114. (Mondd Muhammad- Allah áldja 

meg és adjon Neki örök 
üdvösséget) Talán ne Allah-ot, 

hanem mást kívánjak ítélőbíróként? 

Holott Ő az, Aki lebocsátotta 
nektek a Könyvet (ezt a Koránt), 
részletesen megmagyarázva. És 
azok, akiknek már odaadtuk a 

Könyvet tudják, hogy az az Uradtól 

bocsáttatott le az Igazsággal. Ne 
tartozz hát a kételkedők közé! 

115. Teljessé vált hát az Urad szava 
igazként és igazságként. Nem 
létezik az Ő szavainak 

meg változtatója! Ő a Halló és a 

Tudó. 

116. És ha te engedelmeskedsz azok 
nagy többségének, akik a földön 

vannak, akkor ők tévútra visznek 

téged Allah Útjáról. Hiszen ők 
csak véleményt követnek és csak 

találgatnak. 

117. Bizony a te Urad tudja a legjobban 
ki az, aki eltévelyedik az Ő Útjától 

és Ő tudja legjobban kik 

vezéreltetnek. 

118. És egyetek abból, ami fölött Allah 
neve említtetik meg, ha hisztek az 

Ő jeleiben! 

119. Mi van veletek, hogy nem esztek 

abból, ami fölött Allah neve 

említtetett meg? Hiszen Ő 

részletesen megmagyarázta 
nektek mi az, amit megtiltott a 
számotokra- kivéve ha a szükség 

visz benneteket rá. Bizony sokan 

eltévelyítenek az ő vágyaikkal, 

* 
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tudás nélkül. Bizony a te Urad 
tudja a legjobban kik azok, akik 

(minden törvényi határt) áthágok. 

120. Hagyjátok el a nyilvános bűnt és a 
rejtettet is! Bizony azok, akik bűnt 

követnek el, azzal jutalmaztatnak 

majd, amit elkövettek. 

121. És ne egyetek abból, ami fölött 

nem említtetik meg Allah neve!1 

Bizony bűnös dolog ez! A sátánok 

sugallnak az ő közeli embereiknek, 
hogy vitába szálljanak veletek. Ha 

engedelmeskedtek nekik, akkor 

társítok vagytok. 

122. Vajon az, aki halott volt2 és Mi 

életre keltettük és fényt adtunk 

neki, amivel mehet az emberek 

között, olyan-e, mint az, aki 

sötétségekben van és azokból 

nem léphet ki. így díszíttetett fel 

a hitetlenek számára az, amit 
csináltak. 

123. így helyeztük minden városba 

azok legnagyobb bűnöseit, hogy 
cselt szőjenek azokban. Csupán 

maguk ellen szövik cseleiket. Ám 

ők ezt észre sem veszik. 

124. És ha Jel jött el hozzájuk, azt 
mondják: „Nem hiszünk addig, 

amíg olyan nem jön el hozzánk, 

amilyen Allah Küldötteihez.” 

Allah azonban jobban tudja hová 

helyezi az Ő Küldetését. Azokat, 

Oi; 

0 Oiya 
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1 Az állat levágásakor. 

2 Ez egy példázat, amelyet a Magasztos Allah ad: ‘aki halott volt’ vagyis hit nélküli, 

tudatlan, tévelygő. Ld. Ibn Katlr Kommentárját! 
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akik vétkeztek megvetettség fogja 

sújtani Allah-nál és kemény 

büntetés, amiatt, hogy cselt 

szőttek. 

125. Akit Allah vezérelni akar annak a 

keblét szélesre tárja az Iszlám 
számára1. Akit viszont 
tévelygésbe akar vezetni annak a 

keblét szűkké és szorossá teszi, 

mintha csak az égbe akarna 
felemelkedni. így helyezi Allah a 

szennyes tettet azokra, akik nem 

hisznek. 

126. Ez a te Urad Egyenes Útja. Bizony 
részletesen megmagyaráztuk a 

Jeleket azon embereknek, akik 

képesek okulni. 

127. Nekik a Békesség Lakhelye jár az 

ő Uruknál és Ő a segítőjük, azért, 

amit tettek. 

Áj jSp jO-Mí ö\ üli jA JaÍ 
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128. És azon a Napon amikor 
mindegyikőjüket összegyűjti (és 

mondja): „Ó dzsinnek gyülekezete! 
Sok embert megszereztetek2!” És 
mondják az ő közeli emberei: 

„Urunk! Egyikünk a másik 

hasznára volt. És most elértük a 

megszabott időnket, amit Te 
szabtál meg nekünk.” Mondja: 

„A Tűz lesz a nyugvóhelyetek. 

ciá>-l3 Á ULs>-! 

1 Mucáwiya egy vallási beszéd {hutba) alkalmával mondta: Hallottam a Prófétát 

(Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) amint mondja: (Akivel Allah jót 

akar tenni azt jártassá teszi a vallásban. Én csupán szétosztó vagyok, ám Allah az. 

Aki ad. (Tudnotok kell, hogy) Ez a Vallási Közösség Allah parancsai szerint fog 

élni. Nem lesz kárukra az, aki szembefordul velük. Addig lesz ez így míg el nem 

érkezik Allah rendelése (A Feltámadás Napján).) Al-Buhári Sahih-ja N. 71 

2 Azáltal, hogy tévelygésbe vittétek őket. 
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örökkön abban fogtok időzni- 

kivéve azt, amit Allah akar. Bizony 
a te Urad Bölcs és Tudó!” 

129. És így egyes bűnösöket hatalommal 

láttunk el mások felett amiatt, amit 

megszereztek. 

130.0 dzsinnek és emberek 

gyülekezete! Nem jöttek-e 

Küldöttek hozzátok magatok 

közül, akik az Én Jeleimet 

mondták el nektek és intettek 

benneteket az ezen Napotokkal 
való találkozástól? Mondták: 

„Tanúságot teszünk magunk 

ellen!” Elkápráztatta őket az 

evilági élet. És tanúságot tettek 
önmaguk ellen arra, hogy 

hitetlenek voltak. 

131. Ez azért van így, mivel a te Urad 

nem pusztítja el a városokat egy 

bűn miatt, amikor a lakói még 
tudatlanok. 

132. Mindegyiknek meglesznek a 
fokozatai, annak megfelelően, 

amit cselekedtek. Az Urad nem 

figyelmetlen azzal szemben, amit 
ők cselekszenek. 

133. És a te Urad nem szorul senkire, 

Ő a kegyelem Tulajdonosa. Ha 

akarja elpusztít benneteket és azt 

helyez utánatok utódul, akit akar - 

ahogyan megteremtett benneteket 
más emberek utódaiból. 

134. Bizony az, ami fenyeget 

benneteket elkerülhetetlenül be 
fog következni. Ti nem tudjátok 
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azt megakadályozni. 

135. Mondd (Muhammad- Allah áldja 

meg és adjon Neki örök 

üdvösséget): „Ó, népem! 

Cselekedjetek a helyzetetek 

szerint, én is cselekedni fogok. És 
meg fogjátok tudni kié lesz a 
végső lakhely. A bűnösök bizony 

nem boldogulnak.” 

136. És kijelöltek Allah-nak abból, 
amit Ő sokasított, a vetésből és a 

lábasjószágokból egy részt. És 

mondták: „Ez Allahé- az ő 

elgondolásuk szerint. És ez a mi 

társainké.” És az, ami az ő 
társaiké az nem jut el Allah-hoz, 

ami pedig Allah-é, az eljut az ő 

társaikhoz. Milyen rossz az, 

ahogyan ítélkeznek. 

137. És így az ő társaik sokak számára 
a társítok közül díszessé tették a 

gyermekeik megölését, hogy 

vesztükbe döntsék őket és, hogy 

elhomályosítsák előttük a 

vallásukat. Ha Allah akarta volna 
nem tették volna ezt! Hagyd őket 

és azt, amit koholnak. 

138. És mondták: „Ezek a lábasjószágok 

és vetések tilalmasak. Nem ehet 
belőle csak az, akit mi akarunk- az ő 

vélekedésük szerint.” (Vélekedésük 

szerint vannak) lábasjószágok, 

amelyek háta tilalmas (a 
teherhordásra.) És lábasjószágok, 

amelyek felett nem említik meg 

Allah nevét. Hazugságot koholva 

ellene. Meg fogja jutalmazni őket 

'^-ra\ *—— 
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azért, amit koholtak. 

139. És mondták: „Ami ezen 
lábasjószágok hasában van az 

egyedül a mi férfíainknak jár és 

tilalmas az asszonyaink számára. 

Ha halva születik, akkor társak 
abban.” Meg fog fizetni az 

állításukért. Ő Bölcs és Tudó! 

140. Bizony kárvallottak azok, akik 

megölték a gyermekeiket, bután, 
tudás nélkül. És tilalmasnak 

nyilvánították azt, amivel Allah 

gondoskodott róluk, hazugságot 
koholva Allah ellen. Bizony 

eltévelyedtek és nem vezéreltettek 

az Egyenes Úton. 

141. Ő az, Aki kerteket teremtett- 
lugassal, vagy lugas nélkül- és a 
datolyapálmát, a gabonát, amelyből 

különféle ételek (készíthetők) és az 
olajfát, és a gránátalmát, amelyek 
hasonlítanak (a kinézésüket 
illetően) és különbözőek 

(zamatukat tekintve). Ha megérnek 
egyetek azok gyümölcseiből! És az 

aratás napján adjátok meg a 

(szegényeket megillető, illetve a 
zakát-ot) részt! Ám ne legyetek 
túlzók! Ő nem szereti a túlzókat. 

142. És a lábasjószágok közül 

(teremtett) teherhordó állatokat és 
haszonállatokat (farsf. Egyetek 

abból, amivel Allah gondoskodott 

rólatok! És ne kövessétek a sátán 

<? / "" V J < ’ „ 9^^ 
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1 Itt csupán az egyszerűség kedvéért írtam a ‘haszonállat kifejezést’. Itt egy utalás 

van a fars szóval a kisebb állatokra, amelyek nem képesek terheket cipelni, így ezek 

(juhok, kecskék, birkák stb.) haszna a húsukban és a tejükben rejlik. 
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nyomdokait, hiszen az a ti 

nyilvánvaló ellenségetek. 

143. Nyolcat párosával: a birkából 
kettőt és a kecskéből kettőt. 
Mondd: ítVajon a két hímet 
tiltotta-e meg, vagy a két nőstényt, 
vagy azt, amit a két nőstény méhe 
tartalmaz?” Mondjátok el nekem, 

tudás alapján, ha az igazat szólók 
közül valók vagytok! 

144. És a tevéből kettőt és a 

szarvasmarhából kettőt. Mondd: 

uVajon a két hímet tiltotta-e meg, 
vagy a két nőstényt, vagy azt, 
amit a két nőstény méhe 
tartalmaz? Vagy talán tanúi 
voltatok annak, amikor Allah ezt 

meghagyta nektek? Ki lehetne 

bűnösebb annál, mint az, aki 

hazugságot kohol Allah ellen 
azért, hogy tévelygésbe vigye az 
embereket tudás nélkül. Allah 

nem vezérli a bűnösök népét.” 

145. Mondd (Muhammad- Allah áldja 
meg és adjon Neki örök 

üdvösséget): ttNem találom 
abban, ami kinyilatkoztatott 

nekem, hogy bármi is tilalmas 
lenne az evő étkéül, kivéve a 

döglött állatot, vagy a kiontott 

vért, vagy a sertéshúst- ez 
tisztátalan- vagy a bűnös dolgot, 
ami nem Allah-nak szenteltetett. 

Ám, akit a körülmények 

rákényszerítenek anélkül, hogy 
(tilalmat) áhítozna, vagy áthágó 
lenne, nos az Urad Megbocsátó 

és Irgalmas.” 
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146. Bizony azoknak, akik zsidók 

megtiltottunk minden olyan 
(állatot), amelynek karma van. A 

szarvasmarhákból és juhból 

megtiltottuk nekik a zsírjukat- 
kivéve azt, ami a hátukon és a 

beleikben van, vagy, ami a csonttal 

keveredett. így jutalmazzuk őket a 

lázadásukért. Mi bizony az igazat 
szólók vagyunk. 

147. Ha ők (a zsidók és a veled szemben 

állók) meghazudtolnak téged 
(Muhammad- Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget), akkor 

mondd: „A ti Uratok igen hatalmas 

kegyelmű. Ám az Ő csapása nem 

hárítható el a bűnös népről.” 

148. Azt fogják mondani azok, akik 
társítottak: „Ha Allah akarta volna 

nem társítottunk volna, és az 

apáink sem és nem tiltottunk volna 

meg semmit.” így hazudtoltak meg 

azok, akik előttük voltak, míg meg 
nem ízlelték a Mi csapásunkat. 

Mondd: „Rendelkeztek-e olyan 

tudással, amit előhozhatnátok 

nekünk? Vélekedést követtek 

csupán, és csupán találgattok.” 

149. Mondd: „Allah-é a döntő érv. Ha 
akarta volna akkor mindenkit 

közületek vezérelt volna.” 

150. Mondd: „Hozzátok elő a 

tanúitokat, akik tanúsítják, hogy 

Allah megtiltotta ezt. Ha azok 
tanúskodnak, te ne tanúskodj 

velük! És ne kövesd azok 

kényeit, akik meghazudtolják a 

Üúö&rtl&P ofá iÁM* 
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Mi Jeleinket és, akik nem hisznek 

a Túlvilágban. És másokat 

tartanak az Urukkal egyenlőnek.” 

151. Mondd (Muhammad- Allah áldja 
meg és adjon Neki örök 
üdvösséget): t6Gyertek! Hirdetni 
fogom nektek azt, amit az Uratok 

megtiltott nektek: Ne társítsatok 

Mellé és a szülőkkel illendő 

módon bánjatok és ne öljétek 
meg gyermekeiteket az éhségtől 
félve! Mi gondoskodunk rólatok 

és róluk is. Ne kövessetek el 
fertelmes dolgokat akár 

nyilvánosak azok, akár titkosak. 
És ne öljetek meg olyan lelket, 
akit Allah megtiltott, csak joggal! 

Ezt írja elő a számotokra 

(követendő) testamentumként! 
Talán felfogjátok.” 

152. ttNe nyúljatok az árva vagyonához, 
csak a legkegyesebb módon, míg 
el nem éri a nagykorúságát. 
Teljesítsetek igazságos mértéket és 

mérést- ahogyan az méltányos. 
Egyetlen lelket sem terhelünk meg 

csak annyira, amennyire képes. Ha 
szóltok1 legyetek igazságosak, 

még ha közeli rokonról legyen is 
szó. És teljesítsétek az Allah-nak 

tett egyezséget. Ezt írja elő a 

számotokra (követendő) 
testamentumként. Talán okultok.” 

153. ttEz az Én Utam egyenesként! 

Azt kövessétek! És ne kövessetek 

(különböző) utakat, hogy azok 

A Is 

^^\AvS\ 
(§5 

\ jSÍ \j 

Ha ítélkeztek vagy tanúskodtok. í 
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(csoportokra) válasszanak szét 

benneteket az Ő Útjától! Ezt írja 
elő a számotokra (követendő) 
testamentumként. Talán 
istenfélők lesztek.” 

154. Majd odaadtuk Müsa-nak 
(Mózesnek) a Könyvet1, 

teljesként annak a számára, aki 

helyesen cselekszik és részletesen 
megmagyarázva minden dolgot, 
útmutatásként és könyörületként. 

Talán hisznek az Urukkal való 

találkozásban. 

155. Ez a Könyv (a Korán), amit 

kinyilatkoztattunk - áldott. Azt 

kövessétek! Legyetek istenfélők! 

Talán könyörületben részesültök. 

156. Hogy (ti pogány arabok) ne 

mondjátok: „Ez a Könyv csupán 

két vallási csoportnak bocsáttatott 

le előttünk (zsidóknak és 

keresztényeknek). Mi nem 

rendelkezünk tudással az ő 
tanulmányaikról.” 

157. Vagy, hogy azt mondjátok: „Ha a 

Könyv nekünk bocsáttatott volna 

le, mi igazabban vezéreltettünk 

volna, mint ők.” Ám most világos 

bizonyíték érkezett hozzátok az 

Uratoktól s útmutatás és 
könyörület. És ki lehet bűnösebb 
annál, mint az, aki meghazudtolja 

Allah Jeleit és elfordul azoktól? 

Mi jutalmazni fogjuk azokat, akik 

elfordulnak a Mi Jeleinktől a 

^ USUjSyú j\ 

J ^ LA3 iyt- 

Júj\ 

Xj*3a 

iSJ^J^==OJ ja A^A>. 
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legrosszabb büntetéssel azért, 
amiért elfordultak. 

158. Vajon mi másra várnak mint arra, 

hogy eljöjjenek hozzájuk az 

angyalok, vagy eljöjjön az Urad, 
vagy eljöjjön Urad némely Jele. 
Azon a Napon, mikor eljő Urad 

némely Jele nem használ egyetlen 

léleknek sem a hite, ha előtte nem 
hitt, vagy a hitében nem szerzett 

valami jót. Mondd: „Várjatok! Mi 

is várakozunk.” 

159. Bizony azok, akik széttagolták a 
vallásukat és különböző 

csoportokra szakadtak szét, te 

(Muhammad- Allah áldja meg és 
adjon Neki örök üdvösséget) nem 
tartozol azokhoz semmiben sem. 

Az ő ügyük Allah-ra tartozik. 

Majd O el fogja nekik mondani 
mit tettek. 

160. Aki valami jótettet hoz elő, annak 

tízszer annyi jár majd. Aki egy 
rossz tettet hoz elő, az csak 

ugyanannyi szerint jutalmaztatik. 

Ők nem szenvednek semmiben 

sem jogtalanságot. 

161. Mondd {Muhammad- Allah áldja 
meg és adjon Neki örök 

üdvösséget): „Az én Uram egy 

Egyenes Útra vezérelt engem, az 
igaz Valláshoz, Ibrahim-nak 
(Abrahámnak), a hanif-mk a 

vallásához, aki nem tartozott a 
társítok közé.” 

162. Mondd: „Az imám, az 

(bemutatott) áldozataim, az 

A ^ y^-\_ S 

já ÍÁ- ‘ 

* v /x ^ J, ^ 
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életem és a halálom Allah-é, a 
világok Uráé!” 

163. „Nincs Neki társa! Erre kaptam 

parancsot. És én az első vagyok, 
aki aláveti magát.” 

164. Mondd: „Vajon mást, mint Allah- 

ot vágyakozzam úrként. Holott 0 
mindennek az Ura. Minden 

teremtett a maga számára (kárára) 

szerez meg (bűnt). Egyetlen 

terhet hordozó sem fogja másnak 
a terhét hordozni. Majd Uratokhoz 

lesz a visszatérésetek. És 0 

tudatni fogja veletek azt, amiben 
különböztetek.” 

165. Ő az, Aki a földön éltek utódaivá1 

tett benneteket. És némelyeket 

közületek a másik fölé emelt 

fokokkal, hogy próbának vessen 
alá benneteket abban, amit nektek 

adott. A te Urad gyorsan Büntető. 
Ám Ő Megbocsátó és 

Könyörületes. 

Jé dj cS/*\éfr jjj 

j^=oj ijy jáJj JJ_3 

Értsd: Egyik generációt előhozva a másik után. 
i 
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A Magaslatok /! J 

Az Al-AVáfu1 c. süra. 

Mekkái. 

Verseinek száma: 206. 

A 163-170. versek Medinaiak. A Sád c. süra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah ^\\>ÍZ2\\AC\ 
neveben ^^ 

1. Alif-lam-mim-sad. Hizbló. 

2. (Ez a) Könyv (a Korán), amely 

lebocsáttatott neked (Muhammad 

- Allah áldja meg és adjon Neki 

örök üdvösséget). Ne legyen 

kebledben szorongás miatta, hogy 
intsél általa és figyelmeztetés 
(legyen) a hívőknek. 

3. (Mondd, ó Muhammad- Allah 

áldja meg és adjon Neki örök 
üdvösséget) Kövessétek azt, ami 

leküldetett nektek az Uratoktól! 

És ne kövessetek Helyette más 

segítőket! Milyen kevéssé okultok! 

4. Mennyi várost pusztítottunk el és 

a Mi csapásunk éjjel érte őket, 
vagy midőn (délben) pihentek. 

5. Midőn a csapásunk elérte őket 

csak azt tudták mondani: „Mi 
bizony bűnösök voltunk.” 

6. Mi bizony meg fogjuk kérdezni 

azokat, akikhez ez (a Könyv) 

elküldetett és meg fogjuk 
kérdezni a Küldötteket is. 

7. És Mi el fogjuk nekik sorolni2. 

0 

0 joű 

’t-A-í 

J *3 \y!XStéssÚ 

óía* 

1 A szúra címe a 46. versből ered 

2 A Feltámadás Napján a Tettek Könyvei alapján minden, ami az evilági életben 
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tudás alapján. Nem voltunk Mi 
onnan hiányzók. 

8. A súly azon a Napon (A 

Számonkérés Napján) az Igazság 

(mérlege lesz). Akiknek súlyos1 
lesz a mérlegük azok boldogulnak. 

9. Ám azok, akiknek könnyű lesz a 

mérlegük, azok magukat döntötték 

kárhozatba azzal, hogy a Mi 
Jeleinkkel szemben bűnösök 

voltak. 

10. Mi bizony hatalmat adtunk nektek 
a földön és megélhetést rendeltünk 

nektek ott. Milyen kevéssé 

vagytok hálásak. 

11. Mi bizony megteremtettünk 
benneteket, majd megformáztunk. 

Majd mondtuk az Angyaloknak: 

^Boruljatok le Ádám előtt!” 

Leborultak, csupán Iblis (a sátán, 

a gonosz) tagadta meg. Ő nem 
tartozott a leborulók közé. 

12. (A Magasztos Allah) Mondta: 

tíMi akadályozott meg téged 

abban, hogy leborulj, hiszen 
megparancsoltam?” Mondta (a 

gonosz): uÉn jobb vagyok, mint 

ő. Engem tűzből teremtettél ám őt 

agyagból teremtetted.” 

1 

(f) 

elhangzott, és minden tett felsoroltatik annak, aki mondta, vagy tette azokat. 

1 Lásd ehhez a Magasztos Szavát a 21:47-es Versében. Az ember tettei, szavai 

leméretnek. A szavak súlyához: 

Abü Hurayra hagyományozta: A Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) mondta: „Van két szó (kifejezés), amelyek könnyűek a nyelv számára, ám 

igen súlyosak a mérlegen. És igen kedvesek a Könyörületes számára. Ezek: ‘subhána- 

Lláhi-l-cAzTmf (Magasztaltassék Allah, a Hatalmas) és ‘subhána-Lláhi wa bi-hamdihV 

(Magasztaltassék Allah, az Iránta való hálát zengem én)” Al-BuhárT Sahíh-ja. 
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13. (A Magasztos Allah) Mondta: 

„Indulj innen lefelé! Hogyan 

merészelsz abban gőgösen 

viselkedni? Menj ki! A megvetett 
alantasak közé tartozol.” 

14. Mondta (a gonosz): „Adj nekem 

haladékot addig, míg fel nem 
támasztatnak!” 

15. (A Magasztos Allah) Mondta: 

„Azokhoz tartozol, akiknek 
haladék adatott.” 

16. Mondta (a gonosz): „Amiért tévútra 

vittél engem, meglesem őket (az 
embereket) a Te egyenes Utadon.” 

17. „Majd folyton megyek előttük, 

mögöttük, jobbjukon, baljukon. 

És úgy fogod találni, hogy 

legtöbbjük nem hálás.” 

18. (A Magasztos) Mondta: „Menj ki 

abból (a Paradicsomból) 

megvetve és száműzve! És, aki 

követ téged közülük, bizony 

megtöltöm mindenkivel 

közületek a Poklot.” 

19. „Ó Adám! Te és a feleséged 
lakjatok a Paradicsomban! És ti 

ketten egyetek ott, ahol akartok! 

Ám ehhez a fához ne közeledjetek, 
hiszen akkor a bűnösök közé 
fogtok tartozni.” 

20. (Gonosz dolgokat) Sugalmazott 

nekik a sátán, hogy világosságra 

hozza nekik azt, ami eddig rejtve 

volt a szemérmükből. És mondta: 

„A ti Uratok csupán azért tiltotta 
meg nektek ezt a fát, hogy ne 

ÁXÍ4 dicrLiJJ 
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legyetek két angyal, vagy azért, 

hogy ne lehessetek öröklétűek.” 

21. És (a sátán) esküt tett kettejüknek: 

„Én bizony a ti tanácsadótok 

vagyok.” 

22. Romlásba taszította kettejüket 

csalárd ármányával. Miután 

megízlelték a fát, láthatóvá vált 

kettejük számára a szemérmük, 
így a Paradicsom leveleit kezdték 

egymásra rakni azon. Uruk 

szólította kettejüket: „Nem 

tiltottam-e meg nektek azt a fát? 

És nem mondtam-e hogy a sátán 

a ti nyilvánvaló ellenségetek?” 

23. Ők ketten pedig mondták: „Urunk! 

Bűnt követtünk el önmagunk ellen. 

Ha nem bocsátasz meg nekünk és 

(nem) könyörülsz rajtunk, akkor 
bizony a kárvallott vesztesek közé 
fogunk tartozni.” 

24. (A Magasztos Allah) Mondta: 

„Menjetek lefelé! Egyikőtök a 

másiknak ellensége (legyen)! A 

földön lesz tartózkodási hely és a 

megélhetés (a számotokra) egy 

ideig.” 

25. Mondta: „Ott fogtok élni és ott 

fogtok meghalni és onnan hozattok 

elő.” 

26. Ó Ádám fiai! Ruházatot 

bocsátottunk le rátok, amely elrejti 

a szemérmeteket, díszekként (is 

szolgálhat). Ám az istenfélelem 

ruházata az jobb! Ez Allah Jelei 
közül való, talán hallgatnak az 

U4Í cíJaiö 

av 
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intő szóra. 

27. Ó Ádám fiai! Ne vigyen kísértésbe 
benneteket a sátán, ahogyan 

szüléiteket kiűzte a Paradicsomból 

azzal, hogy levetette róluk a 
ruházatukat, hogy meglássák 
egymás szemérmét. Ő lát 
benneteket és az ő csapata is 

onnan, ahol ti nem láthatjátok őket. 

Mi a sátánokat azok segítőivé 
tettük, akik nem hisznek. 

28. Ha valami fertelmeset1 követnek 
el, azt mondják: ÍCAtyáinkat is 
ezen találtuk. Allah parancsolta 

ezt meg nekünk.” Mondd: ttAllah 

bizony nem parancsol meg 
fertelmes dolgokat. Vajon olyat 

állítotok Allah-hal szemben, amit 

ti magatok nem tudtok?” 

29. Mondd (Muhammad- Allah áldja 

meg és adjon Neki örök 

üdvösséget): tcAz Uram 

megparancsolta az igazságosságot 
és azt, hogy arcotokat minden 
imahelyen (Feléje) fordítsátok. És 

Hozzá fohászkodjatok őszinte, 
tiszta vallással! Ahogyan 

megteremtett benneteket, úgy 

fogtok visszatérni.” 

30. Egy csoportot vezérelt, és egy 
csoporttal szemben jogosan 

következett be a tévelygés, mivel 

ők a sátánokat választották 

-is 

(g) ^L>jíyí^ksB\'S}^ 

1 A Tudatlanság Korának (al-Gáhiliyyatu) arabjai a Kacba körül a körjáratot 

meztelenül végezték. Úgy gondolták, hogy ez a helyes és törvényileg elrendelt, 

továbbá ebben is atyáikat, elődeiket követték. Ennek tilalmát olvashatjuk itt. Ld. 

Ibn Katlr Kommentárját! 
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segítőül Allah helyett. És azt 
gondolják, hogy az Igaz Úton 
vezéreltetnek. 

31. Ó Ádám fiai! Minden imahelyen 

vegyétek magatokra a díszeiteket1! 

Egyetek és igyatok! Ám ne 

legyetek túlzók! Ő nem szereti a 

túlzókat. 

32. Mondd (Muhammad- Allah áldja 

meg és adjon Neki örök 

üdvösséget): „Ki tiltotta meg 

Allah díszét, amit a szolgáinak 
hozott elő, és a jó dolgokat (a 

törvényileg megengedett ételek) a 

gondoskodásból.” Mondd: „Ezek 
azoknak járnak, akik hittek az 

evilági élétben, és a Feltámadás 

Napján kizárólag (nekik). így 
magyarázzuk meg a Jeleket azon 

embereknek, akik felfogják.” 

33. Mondd (Muhammad- Allah áldja 

meg és adjon Neki örök 
üdvösséget): „Az én Uram csak a 

fertelmes dolgokat tiltotta meg 

akár nyilvánosak azok, akár 

rejtettek és a bűnt és a jogtalan 

erőszakot és azt, hogy Allah 

mellé társítsatok, amire nem 

bocsátott le engedélyező 

bizonyítékot és azt, hogy olyat 
mondjatok Allah-ra, amiről nincs 

tudásotok.” 

<3 í Sícíó£\j 

1 Azaz a legszebb ruháitokat viseljétek az ima idején. Ruhákat, amelyekkel 

eltakarhatjátok a szemérmeteket (al-awra). A férfinak a köldöktől a térdéig kell 

takarva lennie, ám ajánlott a két váll letakarása is. A nőknek az egész testüket be 

kell takarniuk, kivéve az arcukat az ima és a Tawáf (a Kacba hétszeri körüljárása) 

alatt. 
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34. Minden közösség rendelkezik a 

számára megszabott határidővel. 

Ha elérkezik a megszabott 

határidejük nem késleltethetik 
egy órával sem és nem is 
siettethetik. 

35. Ó, Ádám fiai! Ha Küldöttek jönnek 

el hozzátok a saját soraitokból, akik 

elmesélik nektek az Én Jeleimet, 

aki istenfélő és helyesen cselekszik, 
azokon, nincs félelem és ők nem is 
szomorkodnak. 

36. Azok pedig, akik meghazudtolták 

az Mi Jeleinket és gőgösen 

elfordultak azoktól, ők a Tűz népe! 
Ők örökkön abban fognak időzni. 

37. És ki bűnösebb annál, mint az, aki 

hazugságot kohol Allah ellen, vagy 

meghazudtolja az Ő Jeleit. Ők meg 

fogják kapni a részüket a Könyvből. 
És amikor végül eljönnek értük a 

Küldötteink (a halál Angyalai), 

hogy elragadják őket, azt mondják: 

„Hol vannak azok, akikhez Allah 

helyett fohászkodtatok?” Mondják: 
„Eltűntek tőlünk.” És tanúságot 
tesznek maguk ellen arra, hogy ők 

hitetlenek voltak. 

38. (A Magasztos Allah) Mondja: 

„Lépjetek be az előttetek élt 

népekkel a dzsinnek és az 

emberek közül, a Tűzbe!” Mindig 
mikor egy közösség belép, 

megátkozza a testvérét. És mikor 

végül mind megérkeztek oda, az 

utolsó közülük azt mondja az 
elsőnek: „Urunk! Ők vittek 

yíí J -í ^ o y ' 'Zs'0 * s* 0 \ ' 

5 
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tévelygésbe minket. Adj nekik 

kétszeres büntetést a Tűzből!” 

Mondta: ttMindnek kétszeres jár. 

Ám ti nem tudjátok.” 

39. Az első közülük mondja az 

utolsójuknak: ttNem volt nektek 

semmilyen érdemetek velünk 
szemben. ízleljétek meg a büntetést 
amiatt, amit megszereztetek.” 

40. Bizony azok, akik meghazudtolták 
a Mi Jeleinket és gőgösen 
elfordultak azoktól, nekik nem 

nyittatnak meg az Ég kapui és 

nem fognak a Paradicsomba 
belépni addig, amíg a teve át nem 
megy a tüfokán. Mi így 
jutalmazzuk a bűnösöket1. 

41. A Pokol lesz a fekvőhelyük és 
fölöttük takarók lesznek. Mi így 

jutalmazzuk a gonosz bűnösöket2. 

42. Ám azok, akik hisznek és jótetteket 
cselekszenek, - Mi senkire nem 
rakunk nagyobb terhet, mint, 

amire képes- ők a Paradicsom 
népe lesznek. Örökkön abban 
fognak tartózkodni. 

43. És ki fogjuk ragadni azt, ami a 

keblükben a gyűlöletből volt. 
Alattuk folyók folynak. És 
mondják: uHála legyen Állati¬ 

nak, Aki ehhez vezérelt minket. 
Mi nem vezéreltettünk volna (az 

ű ü cí J uy juis y ájj^^ 

üí \üíb 

1 Több arab szót a abűnös” fordítással adtam vissza, itt az arab eredetiben a többes 
szám mugrimüna egyes szám mugrimun szó szerepel, ami 44politeista, bűnöket 
elkövető, vétkező”. 

2 Több arab szót a ubűnÖs” fordítással adtam vissza, itt az arab eredetiben a többes 
szám: zálimüna, egyes szám zálimun szó szerepel, ami: 4<rosszat elkövető, politeista”. 



7. Az Al-Acrafu Guz’: 8 244 

Igaz Útra) ha Allah nem vezérelt 
volna bennünket arra. Az Urunk 

Küldöttei az Igazsággal jöttek el.” 
És szólíttatnak: ..Ez a Paradicsom, 

örökül adatott az nektek azért, 

amit cselekedtetek.” 

44. És a Paradicsom Népe szólítja a 
Pokol népét: „Mi igaznak találtuk 

azt, amit az Urunk ígért. Ti is 

igaznak találtátok azt, amit az 

Uratok ígért?” Mondják: „Igen!” 

És egy kihirdető hangos szóval 
hirdeti közöttük: „Allah átka a 
vétkesekre!” 

45. Akik eltávolítanak Allah Útjától 

és azt kívánják, hogy ferde legyen 

az! Ők a Túlvilággal szemben 
hitetlenek 

46. Kettejük között választó fal van, 

és a Magaslatokon1 férfiak 
vannak, akik megismernek 

mindenkit a jelükről. És szólítják 

a Paradicsom Népét: „Békesség 
reátok! (Salámun calaykum)” Ők 
(a Magaslatokon lévő férfiak) 
nem léphettek még oda (a 

Paradicsomba) be, ám vágynak 

arra. 

47. És ha szemük a Pokol népe felé 

fordíttatik, mondják: „Urunk! Ne 

tégy bennünket a bűnösök népe 

közé!” 

48. A Magaslatok Népe megszólítja 

J 

MA 

JL^y.o Vy ij) 

4ÍÍ(jío? Üj Oüií 

(j) ü 

Jl Jií ^ ^ ^ ^ c ^ 

,QÍ 

(jj) uLd^! U5^\s 

1 Az al-Acrafu (magaslatok) kifejezésre a legtöbb kommentátor a következő 
magyarázatot adja: Ez egy fal neve a Paradicsom és a Pokol között, ezen magasba 
szökő helyek vannak és kapuk szakítják meg. 



7. Az Al-Acrafu Guz’: 8 245 vjl^SlI Íjá¬ 

szokat a férfiakat, akiket 
megismertek a jelükről, mondják: 

„Nem vált a hasznotokra a 
gyűjtésetek és az sem, hogy 

gőgösködtetek.” 

49. Talán azok lennének ezek, 

akikről megesküdtetek, hogy 
Allah nem juttat nekik irgalmat. 
(Az mondatik nekik:) „Lépjetek 

be a Paradicsomba! Nincs 
rajtatok félelem és ti nem 

szomorkodtok.” 

50. A Pokol népe megszólítja a 
Paradicsom Népét: „Öntsetek 

ránk vizet! Vagy abból, amivel 
Allah gondoskodott rólatok!” 

Mondják: „Allah mindkettőt 
megtiltotta a hitetleneknek.” 

51. Akik a vallásukat szórakozásnak 

és játéknak vették, és elkápráztatta 

őket az evilági élet. És ma 

elfeledjük őket, ahogyan ők is 
elfeledték ezen Napjukkal történő 

találkozást. És a Mi Jeleinket 

tagadták. 

52. Bizony Könyvet (ezt a Koránt) 
hoztunk nekik, amit tudás alapján 

részletesen magyaráztunk, 

útmutatásként és a könyörületként 
azok számára, akik hisznek. 

53. Vajon mást vámak-e mint az 

értelmezését? Azon a napon mikor 

eljő az értelmezése azok, akik 
előzőleg elfeledték azt mondják: „A 
mi Urunk Küldöttei az Igazságot 
hozták el. Vannak-e a számunkra 
közbenjárók, akik közbenjárnak 

'fCZsu* ^ 
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értünk? Vagy visszavitethetünk-e, 

hogy mást cselekedjünk, mint, amit 

cselekedtünk?” Ők bizony magukat 
vitték kárhozatba és eltűntek 
tőlük azok, amiket koholtak. 

54. Bizony a ti Uratok Allah az, Aki 

megteremtette az egeket és a földet 
hat nap alatt. Majd a Trón fölé 

emelkedett. Beborítja az éjszakával 

a nappalt, amely sietve követi. És 
(Ő teremtette) a napot és a holdat és 
a csillagokat. Mind az Ő parancsa 

alá hajtva. Övé a teremtés és a 

parancs. Magasztaltassék Allah, a 
Világok Ura! 

55. Fohászkodjatok az Uratokhoz, 

alázatosan és titokban! Ő bizony 
nem szereti az áthágókat. 

56. És ne terjesszetek romlást a 

földön, annak megjavítása után! 
Hozzá fohászkodjatok félve és 
remélve! Bizony Allah kegyelme 
közel van a helyesen 
cselekvőkhöz. 

57. Ő az, Aki szeleket küld 

örömhírként a kegyelme előtt. Míg 

végül (midőn) súlyos felhőkkel 
terhesek, egy halott vidékre hajtjuk 
azt. És lebocsátjuk rá a vizet. És 

mindenféle gyümölcsöt hozunk elő 
általa. így hozzuk elő a halottakat. 
Talán okultok. 

58. És a jó vidék előhozza a növényeit 

az ő Ura engedelmével. Ám, 

amely rossz az alig sarjaszt. így 

magyarázzuk a Jeleket azon 
embereknek, akik hálásak. 

í/i. 
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59. Bizony elküldtük Nüh-oi (Noét) az 

ő népéhez és mondta: „Ó, népem! 

Szolgáljátok Allah-ot, nincs más 

isten a számotokra Rajta kívül. Én 

féltelek benneteket egy hatalmas 

Nap büntetésétől.” 

60. Mondták az előkelők az ő 

népéből: „Mi úgy látjuk, hogy te 

nyilvánvaló tévelygésben vagy!” 

61. Mondta: „Ó, népem! Nincs bennem 
tévelygés. Ám én a Világok Urának 

küldötte vagyok!” 

62. „Továbbítom nektek az Uram 

küldetéseit és őszinte tanáccsal 

szolgálok nektek. És én olyan 

dolgokat tudok Allah-tól, amiket 

ti nem tudtok.” 

63. „Talán csodálkoztok, hogy intés 

érkezett hozzátok az Uratoktól 
egy közületek való férfi által, 

hogy intsen benneteket és hogy 

istenfélők legyetek. Talán 

könyörületre leltek.” 

64. Ám meghazudtolták őt. Ám Mi 

megmentettük őt és azokat, akik 

vele voltak a bárkában. És vízbe 
fullasztottuk azokat, akik 

meghazudtolták a Mi Jeleinket. 

Ők bizony a vakok népéhez 

tartoztak. 

65. És cÁd-hoz az ő testvérüket, Hüd- 

ot (küldtük el). Mondta: „Ó, 

népem! Szolgáljátok Allah-ot, 

nincs a számotokra Rajta kívül 

más isten! Hát nem vagytok 

istenfélők?” 

Ájöl 
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66. Az előkelők, akik hitetlenek 

voltak az ő népéből, mondták: „Mi 

úgy látjuk, hogy te ostobaságban 
vagy! Mi úgy gondoljuk, hogy te a 

hazugok közül való vagy.” 

67. Mondta: „Ó, népem! Nincs bennem 
ostobaság. Ám én a Világok 
Urának küldötte vagyok.” 

68. „Továbbítom nektek az én Uram 

küldetéseit. Hiszen én a ti 

hűséges tanácsadótok1 vagyok.” 

69. „Talán csodálkoztok azon, hogy 
intés érkezett hozzátok az 

Uratoktól egy közületek való férfi 

által, hogy intsen benneteket? És 

emlékezzetek midőn utódokká tett 

meg benneteket Nüh (Noé) népe 

után és megnövelt benneteket a 

termetben. És emlékezzetek 

Allah jótéteményeire! Talán 
boldogultok!” 

70. Mondták: „Talán azért jöttél 
hozzánk, hogy egyedül Allah-ot 
szolgáljuk? És elhagyjuk azt, 

amit apáink szolgáltak? Hozd hát 

ide azt, amivel bennünket 
fenyegetsz, ha az igazat szólók 

közül való vagy!” 

71. Mondta: „Az Uratoktól csapás és 

haragvás sújtott immár 

benneteket. Talán vitázni akartok 

velem olyan nevekkel 

Aa 

isis 

^ <''0 ' * SS t'° \ s 

JÓj jo 4ji\ \j) lí 
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1 Abü Ruqayya Tamim bin Aws ad-Dariyy-tól - Allah legyen elégedett vele- A Próféta 

(Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) mondta: „A vallás (gyakorlása) a jó 

tanács.” Megkérdeztük: Ki miatt? Mondta: (íAllah-ért, a Könyvéért, az Ő Küldöttéért, 

a muzulmánok imámjaiért, és az átlag emberért.” 
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kapcsolatban, amiket ti és apáitok 

neveztetek el? Ám Allah ezekre 

nem bocsátott le bizonyítékot. 
Várjatok csak! Bizony én is 

veletek várakozom.” 

72. Mi megmentettük őt és azokat, 
akik vele voltak- Tőlünk származó 

könyörületként. És kiirtottuk 

azokat, akik meghazudtolták a Mi 
Jeleinket és nem voltak hívők. 

73. És Tamüd-hoz az ő testvérüket 

Sálih-ot (küldtük el). Mondta: „Ó, 

népem! Szolgáljátok Allah-ot! 

Nincs a számotokra Rajta kívül 
más isten. Világos bizonyíték 

érkezett hozzátok az Uratoktól. Ez 

Allah tevéje, a számotokra-jel! 
Engedjétek enni Allah földjén! És 

ne illessétek rosszal, nehogy 

fájdalmas büntetés ragadjon el 
benneteket.” 

74. És emlékezzetek, amidőn utódokká 

tett benneteket cÁd után és 

lakóhelyet készített nektek a földön. 
És annak síkságain palotákat 

építettetek és a hegyekből házakat 

faragtatok ki. Emlékezzetek Allah 

jótéteményeire! És a földön ne 

terjesszetek romlást! 

75. Az előkelők, akik gőgösödtek az ő 

népe közül mondták azoknak, akik 
gyengeségük miatt elnyomottak 

voltak, azoknak, akik hittek 

közülük: „Tudjátok-e, hogy Sálih 

(egy) küldött az ő Urától?” 
Mondták: „Mi hiszünk abban, 

amivel elküldetett.” 

0 
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76. Azok pedig, akik gőgösödtek 
mondták: „Mi pedig hitetlenek 

vagyunk azzal szemben, amiben 

ti hisztek.” 

77. Elvágták a teve inát és az ő uruk 
parancsát megsértették. Mondták: 
,.Ó. Sáli hl Hozd elő azt, amivel 

fenyegetsz bennünket, ha igazán 

a Küldöttek közül való vagy!” 

78. A (föld) rengés ragadta el őket és 
reggelre kelve a házukban arccal 

a föld felé borulva voltak. 

79. És elfordult (Sálih) tőlük és 

mondta: „Ó népem! Bizony 

továbbítottam nektek Uram 

küldetését és őszinte jó tanácsot 
is adtam nektek. Ám ti nem 

szeretitek a tanácsokat adókat.” 

80. És Lótot. Midőn mondta a 
népének: „Vajon olyan 

fertelmességet akartok elkövetni, 

amit előttetek még senki sem 
követett el a világokban?” 

81. „Ti bizony, vágytól hajtva, 

férfiakkal álltok össze asszonyok 

helyett. Ti bizony minden határt 
átlépő túlzók vagytok!” 

82. Az ő népének a válasza csupán az 

volt, hogy mondták: „Űzzétek ki 

őket a városotokból! Ők olyan 

emberek, akik meg akarják 
magukat tisztítani.” 

83. Mi megmentettük őt és a 

családját, kivéve a feleségét. Ő a 

hátramaradók közé tartozott. 

0 
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84. Esőt árasztottunk föléjük. 

Nézd milyen vége lett a 

bűnösöknek! 

85. És Madyan-hoz testvérüket 

Suayb-ot. Mondta: 6tÓ, népem! 

Szolgáljátok Allah-ot! Nincs a 
számotokra más isten rajta kívül! 

Nyilvánvaló bizonyíték érkezett 

el hozzátok az Uratoktól. 

Teljesítsétek a mértéket és a 

súlyt! És ne rövidítsétek meg az 

embereket a dolgaikban! És ne 

terjesszetek romlást a földön 

azután, hogy megújíttatott! Ez 

jobb nektek, ha hívők vagytok!” 

86. 6£És ne üljetek ott minden úton 

fenyegetve és eltántorítva Allah 

Útjától azokat, akik hisznek 

abban és azt kívánva, hogy az 

ferde legyen! Emlékezzetek 

midőn kevesen voltatok és Ő 

megsokasított benneteket. 

Nézzétek milyen lett a sorsa a 

romlást okozóknak!” 

87. uHa van egy csoport közületek, 

amely hisz abban, amivel én 

küldettem el és egy csoport, 

amely nem hisz, úgy legyetek 

állhatatosan kitartóak, míg Allah 

ítél közöttünk. Ő a legjobb 

ítélkező!1” Guz’9. Hizbl7 

áh aIaíp 

<JuÍ]» 5^=® Ű 

1 cAbdulláh bin cUmar hagyományozta: Hallottam Allah Küldöttét (Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget) amint mondja: (Mindenki közületek őrző és felelős a 

feladataiért. Az imám őrző és felelős az embereiért. A férfi őrző és felelős a 

családjáért. Az asszony őrzője a férje házának (annak javait és a gyermekeket is értve) 

és felelős ezekért. A szolgáló is őrzője gazdája javainak és felelős is azokért. Bizony 

mindenki közületek őrző és felelős a reá bízottakért.) Al-BuharI SahTh-ja. N. 853 
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88. Az előkelők, akik gőgösödtek az 

ő népből mondták: „Mi bizony 

kiűzünk téged, ó, Sucayb, és 

azokat, akik veled együtt hisznek 

a városunkból. Vagy pedig 
visszatérsz a vallásunkra.” 
Mondta: „Még ha (utálkozva) 
kifogásoljuk is (azt)?” 

89. „Bizony hazugságot koholnánk 
Allah ellen, ha visszatérnénk a ti 
vallásotokba, azután, hogy Allah 

megmentett bennünket abból. Mi 

nem fogunk abba visszatérni, ha 

csak Allah, a mi Urunk, úgy nem 

akaija. A mi Urunk tudása mindent 
átfog. Allah-ra hagyatkozunk! 

Urunk! ítélj köztünk és a népünk 

között Igazsággal! Te vagy a 

legjobb ítélethozó!” 

90. Az előkelők, akik hitetlenek 
voltak az ő népéből azt mondták: 
„Ha követitek Sifayb-ot, akkor 

bizony kárvallott vesztesek 

lesztek.” 

91. És a rengés ragadta el őket és 
reggelre kelve a házaikban arccal 
a föld felé borulva voltak. 

92. Akik meghazudtolták Sucayb-ot, 

mintha nem is időztek volna ott. 

Akik meghazudtolták Sucayb-ot, 
ők lettek a kárvallottak. 

93. És elfordult (Sucayb) tőlük és 

mondta: „Ó, népem! Én bizony 

továbbítottam az Uram küldetéseit 

és őszinte tanácsot is adtam 
nektek. Hogyan szomorkodhatnék 
egy hitetlen nép miatt?” 

o\ cl isi Uii j\_ 
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94. Csak úgy küldtünk Küldöttet 

minden városba, hogy annak 

lakóit nehéz és szorult helyzettel 

sújtottuk. Talán így alázatosak 

lesznek. 

95. Majd a rosszat jóra cseréltük ki. 

Mígnem gyarapodtak1. És 

mondták: „Apáinkat is sújtotta a 

szorult és nehéz helyzet.” Akkor 

váratlanul büntetéssel sújtottuk 

őket. Ők észre sem vették. 

96. És ha a városok lakói hittek volna 

és istenfélők lettek volna, akkor 

megnyitottuk volna nekik az 

áldások (kapuit) az égből és a 
földből. Ám ők maghazudtoltak, 

így Mi megragadtuk őket (a 

büntetéssel) amiatt, amit 
elkövettek. 

97. Talán a városok lakói biztonságban 

tudják-e magukat attól, hogy a Mi 

csapásunk nem éjszaka éri őket, 

amikor ők alszanak. 

98. Vagy talán a városok lakói 
biztonságban tudják magukat 

attól, hogy a Mi csapásunk nem 

kora reggel éri őket, amikor ők 

játszanak? 

99. Talán biztonságban tudják magukat 
Allah cselszövésétől? Csupán a 

kárvallottak népe tudja magát 

biztonságban Allah cselszövésétől. 

100. Hát nem világos útmutatás-e azok 

számára, akik a földet örökölték. 

Sí l j'Áj 
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Gyarapodtak a gyermekek számában és a javaik mennyiségében. 1 
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annak korábbi lakói után az, hogy 
ha akarnánk (büntetéssel) sújtanánk 

őket a bűneikért. Lepecsételjük a 

szívüket és ők nem hallanak. 

101. Ezek azok a városok, amelyeknek 
elmondunk neked (Muhammad- 
Allah áldja meg és adjon Neki örök 
üdvösséget) a híreikből. Bizony 

eljöttek hozzájuk az ő Küldötteik a 

nyilvánvaló bizonyítékokkal és ők 
nem voltak képesek hinni abban, 
mivel korábban meghazudtoltak, 
így pecsételi le Allah a hitetlenek 
szívét. 

102. És Mi úgy találtuk, hogy a 
legtöbbjük nem ismer 

megállapodást és Mi úgy találtuk, 
hogy a legtöbben közülük 
vétkesek. 

103. Majd ezután elküldtük utánuk 

Müsd-1 (Mózest) a Mi Jeleinkkel 
a fáraóhoz és az előkelőihez. Ám 
bűnöket követtek el azokkal1. 

Figyeld meg milyen sorsra 

jutottak a romlást terjesztők. 

104. És mondta Müsd (Mózes): „Ó 

Fáraó! Én a Világok Urának 

Küldötte vagyok.” 

105. „Illendő számomra, hogy csak az 
Igazságot mondjam Allah-ról. 

Világos bizonyítékot hoztam el 

nektek az Uratoktól. Engedd hát 
el velem Izrael fiait!” 

106. Mondta (a fáraó): „Ha egy jelet 

Sí IaM jp J/VSÍ 

óx4=óiJlí 

1 Azaz hitetlen, bűnös és ellenséges módon meghazudtolták és megtagadták a világos 

bizonyítékokat. Ld. Ibn KatTr Kommentárját! 
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hoztál el, úgy add ide! Ha az 
igazat szólók közül való vagy.” 

107. És eldobta (Mózes) a botját és az 
egy világos kígyóvá lett. 

108. És előhúzta a kezét és az fehér 

volt a szemlélők számára. 

109. És a fáraó népéből való előkelők 

mondták: „Bizony ez egy tudós 

varázsló.” 

110. „Ki akar űzni benneteket 

a földetekről. Mit 

parancsoltok?” 

111. Mondták: „Halaszd el az ő és a 

testvére ügyét! És küldj ki a 

városokba, akik gyűjtenek1.” 

112. „Hogy hozzák eléd az összes tudós 
varázslót!” 

113. És jöttek a varázslók a fáraóhoz s 
mondták: „Mi ugye jutalmat 

kapunk, ha mi leszünk a 

felülkerekedők.” 

114. Mondta: „Igen! És ti a 

közelállókhoz fogtok tartozni.” 

115. Mondták: „Ó Müsd (Mózes)! 

Vagy te dobsz, vagy mi leszünk 
azok, akik dobnak.” 

116. Mondta (Mózes): „Dobjatok ti!” 

És miután dobtak, elvarázsolták 

az emberek szemét és félelmet 

keltettek bennük. És hatalmas 

varázslatot mutattak be. 

0 
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1 Akik összegyűjtik az ország különböző pontján élő varázslókat. Ld. Ibn Katlr 

Kommentárját! 
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117. Sugalltuk Müsd-nak (Mózesnek): 

„Dobd el a botodat!” És íme az 

már el is nyeli azt, amit ők hazug 
módon varázsolnak. 

118. És az Igazság történt meg 
(erősíttetett meg). És kárba 
veszett az, amit ők tettek. 

119. És legyőzettek ott és megalázottan 

tértek vissza. 

120. És a varázslók leborulva vettettek 
a földre. 

121. Mondták: „Hiszünk a Világok 

Urában.” 

122. uMusa (Mózes) és Harun Urában.” 

123. A fáraó mondta: „Hát hisztek 
benne, mielőtt még engedélyt 

adtam volna arra? Bizony csel ez, 

amit a városban eszeltetek ki, 

hogy abból a lakóit kiűzzétek. 
Meg fogjátok tudni.” 

124. „Bizony le fogom vágni a 

kezeiteket és a lábaitokat ellentétes 
oldalakon, majd mindenkit 
közületek keresztre feszítek.” 

125. Mondták: „Mi az Urunkhoz 
térünk meg!” 

126. „Te csupán azért állsz bosszút 

rajtunk mivel mi hittünk az 
Urunk Jeleiben, miután azok 
elérkeztek hozzánk. Urunk! 
Vértezz fel bennünket állhatatos 
kitartással és muzulmánként 

szólíts el bennünket!” 

127. És mondták az előkelők a fáraó 

népéből: „Talán engeded, hogy 

\ -ui díjé**} 
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Músá (Mózes) és népe romlást 
terjesszen a földön és elhagyjon 

téged és az isteneidet?” Mondta: 

„Meg fogjuk ölni a fiaikat, csak 
az asszonyaikat kíméljük meg. 
Mi uralkodni fogunk felettük.” 

128. Müsd (Mózes) pedig mondta a 

népének: ttAllah-hoz forduljatok 
segítségért és legyetek állhatatosan 

kitartóak! A föld Allah-é, annak 
adja örökül, akinek akarja az Ő 
szolgái közül. A dolgok jóra 

fordulása az istenfélőké.” 

129. Mondták: uMi bántalmazást 

szenvedtünk el mielőtt eljöttél 
hozzánk és azután is, hogy eljöttél 

hozzánk.” Mondta: ccTalán az 

Uratok elpusztítja az ellenségeiteket 
és titeket tesz meg utódokul. És 
megfigyeli ti hogyan cselekedtek.” 

130. A fáraó háznépét már korábban is 

(terméketlen) évekkel sújtottuk és 

a gyümölcsök hiányával. Talán 
okulnak. 

131. Ha jó dolog jött el hozzájuk, 
mondták: ttEz megillet minket.” 

Ha rossz sújtotta őket, akkor 

Müsd-bán (Mózesben) és 
azokban, akik vele voltak láttak 

rossz előjelet. Vajon a rossz 

előjelük nem Allah-nál van-e? 
Ám a legtöbben közülük nem 
tudnak (semmit). 

132. És mondták (Mózesnek): 

ítBármilyen jelet is hozol nekünk, 

hogy általa elvarázsolj bennünket, 
mi akkor sem hiszünk neked.” 
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133. És Mi elküldtük ellenük az 

özönvizet és a sáskákat és a tetveket 
és a békákat, és a vért1, érthetően 
megmagyarázott jelekként. De ők 

gőgösen viselkedtek. És bűnös 
emberek voltak. 

134. Miután bekövetkezett rájuk a 
csapás, mondták: „Ó Müsa 
(Mózes)! Fohászkodj értünk az 

Uradhoz! A veled kötött szövetség 

okán. Ha elhárítod rólunk ezt a 

csapást, mi hinni fogunk neked és 

el fogjuk küldeni veled Izrael fiait.” 

135. És miután elhárítottuk róluk a 

csapást egy megszabott ideig, 

amit el kellett érniük. Ők 
megszegték azt. 

136. Bosszút álltunk rajtuk és a 
tengerbe fullasztottuk őket, mivel 

meghazudtolták a Mi Jeleinket és 

nem törődtek azokkal. 

137. És azoknak az embereknek, akik 

gyengeségük miatt elnyomást 

szenvedtek, örökül adtuk a föld 
keleti és nyugati részeit, amelyeket 

megáldottunk. És Urad legszebb 

szava teljesedett be Izrael fiain 

amiatt, hogy állhatatosan kitartóak 
voltak. Mi pedig elpusztítottuk azt, 

amit a fáraó és a népe tett és azt is, 

amit emeltek. 

138. És átvezettük Izrael fiait a 
tengeren. Egy olyan néphez értek 

el, amely a bálványoknak adta át 

magát. Mondták: „Ó Müsa 
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(Mózes)! Csinálj nekünk olyan 

istent, amilyen az ő istenségeik!” 
Mondta: „Bizony ti olyan nép 

vagytok, akik tudatlanok.” 

139. (Mózes így folytatta:) „Bizony az, 

amiben ők vannak pusztulásra van 
ítélve és hamis az, amit tesznek.” 

140. Mondta: „Vajon ne Allah-ot, 
hanem más istent áhítozzak a 

számotokra? Holott Ő emelt fel 
benneteket a világok fölé1!” 

141. (És emlékezz arra) midőn 
megmentettünk benneteket a 

fáraó háznépétől, akik kegyetlen 

büntetést szabtak ki rátok, azzal, 

hogy megölik a fiaitokat és csak 
az asszonyaitokat kímélik meg. 
Bizony ebben hatalmas 

megpróbáltatás van a számotokra 
az Uratoktól. 

142. És kijelöltünk Müsá-nak 

(Mózesnek) harminc éjjelt, amit 
teljessé tettünk még tízzel. És így 
az Ura által kiszabott idő teljes 

negyven éjszaka lett. És mondta 

Müsü (Mózes) testvérének, 
Hunln-wdk: „Légy a helyettesem 
a népem között! Igaz módon 
viselkedj! És ne kövesd a romlást 

terjesztők útját!” 

143. Miután Müsü (Mózes) eljött a Mi 

megszabott időpontunkra, és 
beszélt hozzá az ő Ura. Mondta: 
„Uram! Mutasd meg nekem 
(Magad)! Engedd, hogy Rád 

(0 \y\j==* 
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nézhessek!” (A Magasztos Allah) 

Mondta: „Nem fogsz te Engem 

látni. Ám nézz a hegyre, ha a 
helyén marad, látni fogsz Engem.” 

És miután Ura megnyilvánult a 
hegynek, Ő porrá omlasztotta azt. 
És Müsa (Mózes) mintha a villám 

sújtotta volna, úgy omlott le a 

földre. Miután magához tért 
mondta: „Magasztaltassál! 
Megbánással fordulok Hozzád! És 

én az első vagyok azok között, 

akik hívők.” 

144. (A Magasztos Allah) Mondta: 
„Ó, Müsa (Mózes)! Én téged 
választottalak ki az emberek fölé 

az Én Küldetéseimre és a (veled 
való) beszédemre. Vedd hát, amit 

adtam neked és tartozz a hálásak 

közé!” 

145. És leírtunk neki a Táblákon minden 

dolgot intésként és magyarázatul 
mindenre. Ragadd meg erősen! És 

parancsold meg a népednek, hogy a 
legszebbet vegyék abból. Meg 

fogom mutatni nektek a vétkesek 
tartózkodási helyét. 

146. El fogom fordítani az Én Jeleimtől 

azokat, akik jogtalanul gőgösen 

viselkedtek a földön. Ha meglátnak 
egy jelet nem hisznek abban. És ha 
meglátják a helyes Utat, nem 
választják azt maguknak útjukul. 

Ám ha meglátják a tévelygés útját, 
azt útként választják a maguk 

számára. Ez azért van így, mivel ők 

meghazudtolták a Mi Jeleinket és 

nem törődtek azokkal. 
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147. És azok, akik meghazudtolják a 

Mi Jeleinket és a találkozást a 

Túlvilágon, azoknak kárba 
vesznek a tetteik. Vajon 

kaphatnak-e másért jutalmat, 
mint, amit cselekedtek? 

148. És Müsa (Mózes) népe elővette az 
ékszereiből, miután ő eltávozott, a 

testtel rendelkező borjút, aminek 

bőgő hangja volt. Hát nem fogják 

fel, hogy az nem beszél hozzájuk 

és nem vezeti semmilyen úton 
őket? Még is elővették azt és 

bűnösök voltak. 

149. Mikor pedig megbánást éreztek 

és látták, hogy eltévelyedtek 

mondták: „Ha nem könyörül 

rajtunk az Urunk és nem bocsát 
meg nekünk, akkor mi bizony a 

kárvallott vesztesek közé fogunk 

tartozni.” 

150. És miután Müsa (Mózes) haragosan 

és szomorúan visszaérkezett a 
népéhez mondta: „Milyen rossz 

örököseim voltatok utánam! Talán 

Uratok parancsát akartátok 

siettetni?” És ledobta a táblákat és 

megragadta testvére fejét és maga 
felé húzta. Az pedig mondta: 
„Anyám fia! A nép bizony 

elnyomott engem és majdnem 

megöltek. Ne engedd, hogy az 

ellenségek kárörömöt érezhessenek 

miattam és ne helyezz engem a 

bűnös emberekkel egy sorba!” 

151. Mondta (Mózes): „Uram! 

Bocsáss meg nekem és a 
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testvéremnek! Léptess minket a 

Te könyörületességedbe! Hiszen 

Te vagy a könyörületesek 

Legkönyörületesebbje.” 

152. Bizony azok, akik a borjút 
elővették, azokat haragvás fogja 
sújtani az Uruk részéről és 

megaláztatás az evilági életükben. 

Mi így jutalmazzuk a hazugságot 

koholókat. 

153. Ám azok, akik rossz tetteket 

követtek el, majd magbánást 

mutattak ezután és hittek (azokkal 

szemben) az Urad bizony ezután 

Megbocsátó és Könyörületes. 

154. Miután Müsd-ról (Mózesről) 
elmúlt a haragvás felvette a 

táblákat és azok szövegében 

útmutatás és könyörület van azok 

számára, akik az Uruk iránt 
félelemmel viseltetnek. 

155. És Müsd (Mózes) kiválasztott a 

népéből hetven férfit a Mi 

megszabott határidőnkre. Miután 

a földrengés sújtotta őket mondta: 

uUram! Ha akartad volna 

elpusztítottad volna őket ezelőtt 
és engem is. Vajon azért akarsz 

elpusztítani minket, amit a buták 

tettek közülünk? Ez bizony 

csupán a Te próbatételed, azt 
viszed általa tévelygésbe, akit 

akarsz és vezérelsz, akit akarsz. 

Te vagy a mi Segítőnk. Bocsáss 

meg nekünk! És könyörülj 

rajtunk! Te vagy a legjobb 

Megbocsátó!” 
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156. „És írj meg a mi számunkra jót az 

evilági létben és a Túlvilágon! Mi 

bizony Neked mutatjuk be 

bűnbánatunkat.” Mondta: „A 

büntetésemmel azt sújtom, akit 
akarok, ám a könyörületem 

mindent átfog. Azoknak írom azt 

meg, akik istenfélők és megadják 

a szegény-adót és, akik hisznek a 
Mi Jeleinkben.” 

157. Akik követik a Küldöttet, az 

írástudatlan Prófétát (Muhammad 

- Allah áldja meg és adjon Neki 

örök üdvösséget), akit 

megtalálnak maguknál, a Tórában 
és az Evangéliumban megírva. 

Aki megparancsolja nekik a 
helyénvalót és megtiltja nekik a 

rosszat. És megengedi nekik a jó 
dolgokat és megtiltja nekik a 

rosszakat. És leveszi róluk a 

terheiket és a láncaikat, amelyek 

eddig rajtuk voltak. Akik hisznek 

benne, támogatják, segítik és 
követik a fényt, ami vele 

bocsáttatott le, ők a boldogulok! 

158. Mondd (Muhammad- Allah áldja 
meg és adjon Neki örök 

üdvösséget): „Ó, emberek! Én 

bizony Allah Küldötte vagyok 

hozzátok, mindenkihez közületek, 
Allah-é, Akié az egek és a föld 

birodalma. Nincs más isten csak 

Ő! Ő kelt életre és Ő küld a 

halálba. Higgyetek Allah-ban és a 
Küldöttében, az írástudatlan 

Prófétában- ő hisz Allah-ban és az 
0 Szavaiban- és kövessétek őt! 
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Talán az Igaz Útra vezéreltettek.” 

159. Müsa (Mózes) népe között van egy 
közösség, amely az Igazságnak 

megfelelően vezetett és általa 

cselekedtek igazságosan. 

160. Tizenkét törzsre választottuk szét 
őket, (önálló) közösségek. És 
sugalltuk Müsa-nak (Mózesnek), 

midőn népe vízért folyamodott 

hozzá: „Üss a botoddal a kőre!” 

Abból tizenkét forrás fakadt és 
minden ember ismerte azt a helyet, 
ahol ihat. Felhőkkel borítottuk be 
őket. És a mannát és a fíiijeket 

bocsátottuk le nekik: „Egyetek a jó 

dolgokból, amikkel elláttunk 

benneteket.” Nem velünk szemben 

követtek el jogtalanságot, hanem 

önmagukkal szemben voltak 

bűnösök. 

161. És midőn mondatott nekik: 

„Lakjatok ebben a városban és 

egyetek ott, ahol akartok! És 
mondjátok uhitta,,] és lépjetek be 

a kapun leborulva! Megbocsátjuk 

nektek a vétkeiteket. És gyarapítjuk 

azokat, akik helyesen 

cselekszenek.” 

162. És megváltoztatták azok, akik 

közülük bűnt követtek el, a szót 
másra mint, ami mondatott nekik. 

És büntetést bocsátottunk le rájuk 

az égből, amiatt, amit vétkeztek. 

163. És kérdezd meg őket arról a 
városról, amely a tengerparton 
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feküdt, midőn bűnt követtek el a 

szombattal kapcsolatban. Midőn a 

halaik a víz színén láthatóan jöttek 

hozzájuk a szombatjuk napján. És 
azon a napon, mikor nem 

szombatolnak nem jönnek 

hozzájuk. így tesszük őket próbára 
az elkövetett vétkük miatt. 

164. Midőn egy közösség közülük 

mondta: „Miért figyelmeztettek 
egy olyan népet, amelyet Allah el 
fog pusztítani, vagy meg fog 

büntetni szigorú büntetéssel?” 
Mondták: „Hogy mentségük 
legyen a ti Uratoknál. Talán 

istenfélők lesznek.” 

165. Miután elfeledték azt, amivel 
intelemben részesültek, 

megmentettük azokat, akik 

eltiltottak a rossztól. És kemény 

büntetéssel sújtottuk azokat, akik 
bűnt követtek el, amiatt, hogy 

gonoszságot műveltek. 

166. Miután semmibe vették azt, amitől 
eltiltattak, mondtuk nekik: 
„Legyetek alantas, megvetett 

majmok!” 

167. Midőn az Urad kihirdette, hogy a 
Feltámadás Napjáig olyanokat 

támaszt ellenük, akik a legrosszabb 

büntetéssel sújtják majd őket. 
Bizony a te Urad gyorsan 
Elszámoló. Ám Ő Megbocsátó és 
Könyörületes. 

168. A földön közösségekké szabdaltuk 
fel őket. Vannak közöttük 

kegyesek és vannak közöttük, akik 
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nem azok. így próbára tettük őket 

jókkal és rosszakkal. Talán 

visszatérnek. 

169. És követte őket a következő 

nemzedék, akik örökölték a 

könyvet. Az evilág javai után 
kapdosnak és mondják: „(Minden) 
Megbocsáttatik nekünk.” És ha 

hasonló javak érkeznek hozzájuk, 

azután is kapkodnak. Vajon nem 

köttetett-e meg velük a Könyv 

szerződése, hogy Allah-hal 

szemben csak az Igazságot 

mondják. Hiszen tanulmányozták 

azt, ami abban van. A Túlvilág 

jobb azoknak, akik istenfélők. Hát 

nem fogjátok fel az eszetekkel? 

170. És azok, akik a Könyvhöz 

ragaszkodnak és megtartják az 

imát. Mi bizony nem vesztegetjük 
el a kegyesek fizetségét. Hizbl8. 

171. És midőn felemeltük a hegyet 

felettük, mintha árnyékos fedél 
lenne és ők azt gondolták, hogy 
rájuk fog esni. (És mondtuk:) 

„Erősen ragadjátok meg azt, amit 

adtunk nektek és emlékezzetek 

arra, ami abban van! Talán 
istenfélők lesztek.” 

172. És midőn a te Urad Ádám fiainak 
ágyékából, hátaiból, vette ki az 

utódaikat és saját maguk ellen 

tétetett velük tanúságot: „Talán 

nem Én vagyok a ti Uratok?” 
Mondták: „De, igen! Tanúságot 

teszünk.” Nehogy a Feltámadás 

Napján azt mondjátok: „Nekünk 
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erről nem volt tudomásunk.” 

173. Vagy azt mondjátok: „Már 

apáink is társítottak ezelőtt és mi 

csak utánuk következő utódok 

vagyunk. Vajon azért akarsz 

elpusztítani bennünket, amit a 

kárvallottan cselekvők tettek?” 

174. így részletezzük a Jeleket. Talán 

visszatérnek (az Igazsághoz). 

175. És recitáld (Muhammad- Allah 
áldja meg és adjon Neki örök 
üdvösséget) nekik annak hírét, 

akinek odaadtuk a Jeleinket. Ám 

az mellőzte azokat és a sátán 

követte őt. És a tévelygők közé 
tartozott. 

176. Ha akartuk volna felemelhettük 

volna általa, ám ő a földhöz ragadt 
és a kényeit követte. A példázata 
olyan, mint a kutya példázata: Ha 

rátámadsz kilógatja a nyelvét, 

vagy hagyd őt, akkor is kilógatja a 

nyelvét. Ez azon nép példázata, 
akik meghazudtolták a Mi 

Jeleinket. Mondd el a történeteket! 

Talán elgondolkoznak. 

177. Milyen rossz a példája annak a 
népnek, akik meghazudtolták a 
Mi Jeleinket és saját maguk ellen 

vétkeztek. 

178. Akit Allah vezérel, az az Igaz 

Úton vezéreltetik. És, akiket 
tévelygésbe visz, ők valóban a 
kárvallottak. 

179. Bizony sok dzsinnt és embert 

teremtettünk a Pokolra. Van 
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szívük, de nem értenek vele. Van 

szemük, de nem látnak vele. Van 

fülük, de nem hallanak vele. Ők 
olyanok, mint az állatok. De nem! 
Még tévelygőbbek. Ők azok, akik 

semmire sem figyelnek. 

180. Allah-ot illetik a Szép Nevek1, 
ezek által fohászkodjatok Hozzá! 

És hagyjátok azokat, akik 

istenkáromlást követnek el az Ő 
Neveivel! Meg fogják kapni a 
jutalmukat azért, amit tettek. 

181. És azok között, akiket teremtettünk 
van egy közösség, amely az 
Igazság szerint vezet és aszerint 
cselekszik igazságosan. 

182. És azokat, akik meghazudtolják a 
Mi Jeleinket fokozatos büntetéssel 
sújtjuk, onnan, ahonnan nem is 

tudják. 

183. Haladékot adok nekik. Az én 
cselszövésem bizonyos. 

184. Talán nem gondolkodtak el? Az ő 

társukat (Muhammad- Allah áldja 
meg és adjon Neki örök 
üdvösséget) nem szállta meg a 

dzsinn. Ő bizony nyilvánvaló intő! 

185. Nem tekintették-e meg az egek és 
a föld királyságát és azt, amiket 

Allah teremtett. És talán már 
közeleg az ő megszabott 
határidejük. Vajon milyen 

iinNí 4 
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híradásban ezután, akarnak hinni? 

186. Akit Allah visz a tévelygésbe 
annak nincs vezérlője. Engedd 

őket tévelygésükben kóborolva 
bolyongani! 

187. Kérdezni fognak téged az Óráról. 

Mikor van annak a megszabott 

ideje? Mondd: „Annak tudása 

csupán az én Uramnál van meg. 

Csak Ő ismeri annak idejét. Ott 

súlyosodik az egekben és a földön. 

Váratlanul fog érni benneteket.” 

Úgy kérdeznek téged, mintha te 
tudnál arról. Mondd: „Annak 
tudása csak Allah-nál van meg. 

Ám a legtöbb ember nem tudja.” 

188. Mondd (Muhammad- Allah áldja 

meg és adjon Neki örök 

üdvösséget): „Nem rendelkezem 
sem ártani, sem használni tudás 
hatalmával a magam javára, 

kivéve, ha Allah úgy akarja. Ha 

ismerném a láthatatlant, akkor 

sok jóban lenne részem és nem 
érhetne engem semmi rossz. Ám 

én csak intő és örömhír hozó 

vagyok az olyan emberek 

számára, akik hisznek.” 

189. Ő az, Aki megteremtett benneteket 

egyetlen lélekből és abból a párját, 

hogy nála lakozzék. Azt követően, 
hogy vele hált könnyű teherrel 

terhes lett. És így ment ez egy 

darabig. És miután elnehezedett, 

mindketten Allah-hoz fohászkodtak, 

az Urukhoz: „Ha egy egészséges fiú 

gyermeket adsz nekünk, akkor a 

Ő.Á Üli úÁ 

‘Cjo, 
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hálásak közé fogunk tartozni.” 

190. És miután egészséges fiú 

gyermeket adott nekik, társakat 

állítottak Mellé, abban, amit nekik 

adott. Allah, mennyire felette áll 
annak, amit ők társítanak. 

191. Vajon olyasmit társítanak, ami 

semmit sem teremt. Ellenben ők 

maguk is teremtettek. 

192. És amelyek nem képesek őket 

megsegíteni és saját magukon 

sem tudnak segíteni. 

193. És ha az Igaz vezetésre szólítjátok 

őket, nem követnek benneteket. 

Mindegy nektek, hogy 

szólítottátok-e őket, vagy 
hallgattok. 

194. Bizony azok, akikhez Allah 

helyett fohászkodtok, azok is csak 
szolgák, úgy mint ti. Szólítsátok 

hát őket, hogy válaszoljanak 

nektek, ha az igazat szóljátok! 

195. Van-e nekik lábuk, amin 

járhatnának? Vagy van-e nekik 

kezük, amivel megragadhatnának? 

Vagy van-e nekik szemük, amivel 
láthatnának? Vagy van-e nekik 

fülük, amivel hallhatnának? 

Mondd: „Szólítsátok a társaitokat, 

majd szőjetek fortélyt ellenem és 

ne várassatok!” 

196. Allah az én segítőm, Aki 
kinyilatkoztatta a Könyvet (a 

Koránt). Ő segíti a kegyeseket. 

197. Akikhez Helyette fohászkodtok, 

WÖÖJJA 
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nem tudnak megsegíteni benneteket 

és magukon sem tudnak segíteni. 

198. És ha az Igaz vezetésre szólítjátok 
fel őket, nem hallják meg. És úgy 

látod mintha rád tekintenének, de 

ők nem látnak. 

199. A megbocsátást gyakorold! És 

parancsold meg a szokásost (‘urf) 

a már elfogadott jót. És fordulj el 
a tudatlanoktól! 

200. Ha gonosz sugallat buzdítana 

téged a sátán részéről, Allah-hoz 

fordulj segítségért! Ő Halló és 
Tudó! 

201. Ha azokat, akik istenfélők, a 

sátán fantom alakjában érintené 

meg, emlékezzenek meg (Allah- 
ról) és akkor újra látnak. 

202. Ám testvéreik (a gonoszok) a 
tévelygésben támogatják őket 

(még mélyebbre taszítva) és nem 

tágítanak. 

203. És ha nem hozol nekik egy jelet 
sem, akkor azt mondják: „Miért 

nem választottál ki valamit?” 

Mondd: „Én csupán azt követem, 
ami sugalltatott nekem az Uramtól. 

Ezek világos bizonyítékok az 

Uratoktól és igaz Útmutatás és 
könyörület az olyan emberek 
számára, akik hisznek.” 

204. Midőn a Korán hirdettetik, 

hallgassatok oda és legyetek 

csendben! Talán könyörületre 
találtok. 

€)öjr*Á 
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205. És emlékezz meg az Uradról 

magadban alázatosan s félve, 
hangoskodás nélkül, reggel és 

este. És ne tartozz a hanyagok 

közé! 

206. Bizony azok, akik az Uradnál 
vannak, ők azok, akik nem tartják 
megalázónak az Ő szolgálatát. Őt 

magasztalják és Előtte borulnak 

le . 

j Jjá \ Oj 

1 Ebben a formátumban az úgynevezett „Lebomlás Verseket” jelölöm. Az arab nevük 

„<áyátu-s-sugüdi” Tizenöt darab ilyen vers található a Kegyes Koránban. Ezek 

olvasásakor lebomlást kell végeznie a hívőnek. Arab szakkifejezése: Sugüdu-t- 

tiláwati (A recitálás lebomlása). 



8. Az Al-Anfalu Guz’: 9 273 A JUlSlI ö 

A Zsákmány/8./ 

Az Al-Anfalu1 c. süra. tpö® 

Medinai. 

Verseinek száma: 75. 

A 30-36.versek Mekkaiak. 

Az al-Baqara c. süra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 

nevében 

1. Kérdezni fognak téged 

(Muhammad- Allah áldja meg és 
adjon Neki örök üdvösséget) a 
zsákmányról. Mondd: ttA 

zsákmány Allah-é és a Küldötté.” 

Féljétek Allah-ot! És az egymás 

közötti békességet áhítozzátok! 

Engedelmeskedjetek Allah-nak és 
az Ő Küldöttének, ha hívők 

vagytok! 

2. Bizony az igazhívők azok, 

akiknek, ha Allah megemlíttetik a 

szívük megremeg és ha az O 
Versei recitáltatnak nekik, az 
hitükben megnöveli őket. És az ő 

Urukra hagyatkoznak. 

3. Akik elvégzik az imát és abból, 
amivel Mi elláttuk őket 
adakoznak. 

4. Ők az igazhívők valójában! 

Nekik fokozataik lesznek az 

Uruknál és megbocsátás, és 

kegyes gondoskodás. 

5. Ahogyan kivonulásra kényszerített 

(Muhammad - Allah áldja meg és 
adjon Neki örök üdvösséget) az 

? A $'''' "í * ° « * ^ 
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1 
A szúra címe az első versből ered. 
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Urad a házadból az Igazsággal 

Ám a hívok egy csoportja ezzel 
szemben kifogást támasztott. 

6. És vitázni kezdenek veled az 

Igazsággal kapcsolatban, azután, 

hogy világossá vált, mintha csak 

a halálba űzetnének, miközben ők 
látnak. 

7. És (emlékezz) midőn Allah 

megígérte nektek, hogy a két 

csapat közül az egyik a tiétek. És 

ti azt akartátok, hogy ne a harcra 

kész legyen a tiétek. Allah 

azonban az Ő szavai alapján 

akarja az Igazságot megvalósítani 

és a hitetleneket teljesen kiirtani. 

8. Hogy megvalósítsa az Igazságot és 
semmivé tegye a hamisságot! Még 

ha ezt a bűnösök nem is szeretik. 

9. És (emlékezz) midőn az Uratokhoz 

fordultok segítségért és Ő válaszolt 

nektek: 6tÉn bizony ezer angyallal 

segítelek meg benneteket- szorosan 

egymást követve állnak.” 

10. Allah ezt csupán az örömhír miatt 

tette és azért, hogy általa a szívetek 

megnyugodjon. A győzelem 

csupán Allah-tól származhat. Allah 

Hatalmas és Bölcs. 

11. (Emlékezz) Midőn a Töle 

származó álommal borított el 

benneteket és az égből nektek 
vizet bocsátott le, hogy általa 

megtisztítson benneteket és hogy 

levegye rólatok a sátán szennyét. 
Hogy megerősítse általa a 

jyiulÖ \ £ Áj 
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szíveteket és szilárddá tegye 

általa a lábatokat. 

12. (Emlékezz) Midőn Urad sugallta 

az angyaloknak: „Én veletek 

vagyok! Erősítsétek azokat, akik 

hisznek! És azok szívébe, akik 
hitetlenkednek a rettegést fogom 

elhinteni. Üssétek hát (őket) a 

nyakuk felett és minden 

ujjpercüket vágjátok le!” 

13. Ez azért történt mert 

szembeszegültek Allah-hal és a 

Küldöttével. És az, aki 

szembeszegül Allah-hal és a 

Küldöttével (az így jár.) Allah 

bizony szigorúan Büntető. 

14. Ez a (büntetés a) tiétek! ízleljétek 

hát meg! A hitetleneknek a Tűz 

büntetése jár! 

15. Ó, ti, akik hisztek! Ha találkoztok 
azokkal, akik hitetlenkednek, 

amint azok ellenetek vonulnak, 

akkor ne fordítsatok nekik hátat! 

16. Aki azon a napon hátat fordít 

nekik- kivéve ha harc felé fordul, 

vagy azért, hogy egy (másik) 
csapathoz csatlakozzék- az 

bizony Allah haragvását vonja 

magára. És annak lakhelye a 

Pokol. Milyen szörnyű sors ez! 

17. Ám nem ti öltétek meg őket, 

hanem Allah ölte meg őket. És 

nem te (Muhammad- Allah áldja 

meg és adjon Neki örök 
üdvösséget) dobtál, amikor 

dobtál, ám Allah dobott. Hogy a 

juO_S35l 
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Tőle származó szép próbatétellel 

tegye próbára a hívőket. Allah 
bizony Halló és Tudó. 

18. Ez a ti (részetek). Allah bizony 

megalázza a hitetlenek cselvetését. 

19. Ha a döntést kéritek, a döntés 
bizony már eljött hozzátok. Ha 

abbahagyjátok, az jobb nektek! Ha 

visszatértek, mi is visszatérünk. 
Semmit sem ér a csapatotok, még 

ha nagy is a száma. Allah bizony a 

hívőkkel van! 

20. Ó, ti, akik hisztek! 
Engedelmeskedjetek Allah-nak és 

a Küldöttének! És ne forduljatok 

el tőle (Muhammad- Allah áldja 

meg és adjon Neki örök 
üdvösséget), midőn hallgatjátok. 

21. És ne legyetek olyanok, mint 
azok, akik azt mondják: 

„Halljuk!” holott ők nem hallják. 

22. Allah-nál a legrosszabb élőlények 
a süketek és a némák, akik nem 
élnek az eszükkel. 

23. És ha Allah bármi jót is tudott 
volna velük kapcsolatban, hallást 

adott volna nekik. Ám ha hallást 
adott is volna nekik, akkor is 
elfordulnának és a hátukat 
mutatnák. 

24. Ó ti, akik hisztek! Feleljetek Allah- 

nak és a Küldöttnek (Muhammad- 

Allah áldja meg és adjon Neki örök 
üdvösséget), ha szólít benneteket 

valami olyasmire, ami életet ad 

nektek. És tudnotok kell, hogy 

Áy^Oj 3 H&tS 
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Allah az ember és a szíve közé 
léphet. És azt (is tudnotok kell), 
hogy Hozzá gyűjtettek majd össze. 

25. És féljétek a megpróbáltatást, 

amely nem csupán azokat sújtja 

közületek, akik vétkeztek. És 

tudnotok kell, hogy Allah 
szigorúan Büntető. 

26. És emlékezzetek arra, amikor 

kevesen voltatok és gyengeségetek 

miatt elnyomtak benneteket a 
földön. És attól kellett félnetek, 
nehogy az emberek elragadjanak 
titeket. Ő menedéket nyújtott 

nektek és megerősített benneteket 
és gondoskodott rólatok a jó 

dolgokkal. Talán hálásak lesztek. 

27. Ó, ti, akik hisztek! Ne legyetek 
hűtlenek Allah-hal és a Küldöttel 

szemben! És ne legyetek hűtlenek 

a rátok bízott javakkal úgy, hogy 

tudtok róla. 

28. És tudnotok kell, hogy a javaitok 

és a gyermekeitek csupán 

próbatétel a számotokra. Ám 
Allah-nál hatalmas jutalom van. 

29. Ó, ti, akik hisztek! Ha félitek 
Allah-ot, Ő biztosítja számotokra a 
Furqán-11 és leveszi rólatok a rossz 

cselekedeteiteket és megbocsát 

nektek. Allah a hatalmas túláradó 

kegyelem Birtokosa. 

30. És midőn fondorlatot készítettek 

elő ellened (Muhammad - Allah 

ÓÍ *£r£í 

Jy*}* iÍ£áÍ ^ Wííi 
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1 A Furqan szó jelentése: kritérium, a különbség tevés a jó és a rossz között. így is 

fordítható: ‘segítséget ad nektek a választásra’. 
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áldja meg és adjon Neki örök 
üdvösséget) azok, akik 

hitetlenkednek, hogy őrizetbe 
vegyenek, vagy megöljenek, vagy 
elűzzenek téged. Fondorlatot 
készítettek elő, ám Allah is 
fondorlatot készített elő. És Allah 
a legjobb fondorlatot készíti elő. 

31. És amikor a Mi Jeleink (ezen 

Korán szavai) recitáltatnak nekik 
azt mondják: ttHallottuk (a 
Koránt). Ha akarnánk mi is 

mondhatnánk ahhoz hasonlót. Ez 

bizony nem más, mint a 
hajdanvoltak mesés történetei.” 

32. És mikor mondták: ÍCUrunk! Ha ez 

tényleg a Tőled származó Igazság, 

akkor árassz el bennünket kővel az 

égből, vagy hozz ránk fájdalmas 

büntetést!” 

33. Ám Allah nem bünteti meg őket, 
amíg te (Muhammad - Allah áldja 

meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) közöttük vagy. És 

Allah nem bünteti meg őket 

addig, amíg bocsánatot kémek. 

34. Mi szólhatna mellettük, hogy 

Allah ne büntesse meg őket, 

mikor ők távol tartanak a Szent 
Mecsettől (al-Masgidu-l- 

Hamum), ám ők nem védelmezői 
annak? Annak védelmezői csupán 

az istenfélők lehetnek. Ám a 

legtöbben nem fogják fel. 

35. Az ő imájuk a Háznál1 nem más, 

1 Allah Házánál, a Kcfba-nál, Mekkában. 
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mint taps és füttyögés. Kóstoljátok 

hát meg a büntetést, amiben nem 
hittetek! 

36. Bizony azok, akik hitetlenkednek 

arra költenek a javaikból, hogy 

távol tartsanak Allah Útjától. 
Költeni fognak még abból. Ám 
majd megbánássá alakul az náluk. 
Majd legyőzetnek. Azok, akik 
hitetlenkednek a Pokolnál 
gyűjtetnek majd össze. 

37. Hogy elválassza Allah a rosszat a 

jótól és hogy a hitványt egymásra 
rakja, egy rakásra gyűjti mindet, 
és a Pokolba veti. Ok a kárvallott 

vesztesek. 

38. Mondd azoknak, akik 
hitetlenkednek, ha abbahagyják 

(a hitetlenkedésüket) bocsánatban 
részesülnek azzal kapcsolatban, 
ami ezelőtt történt. Ha azonban 
visszatérnek, már megvolt a 

korábbiaknál bevett szokásos 

eljárás. 

39. És harcoljatok ellenük, amíg nem 

lesz több kísértés és a vallás 

teljesen Allah-é lesz1! Ha 

abbahagyják (úgy jó). Allah 
bizony tudással bír arról, hogy ti 
mit tesznek. 

tlj íiV 

1 Abü Hurayra hagyományozta: Allah Küldötte (Allah áldja meg és adjon neki örök 

üdvösséget) mondta: ‘Arra, Akinek a Kezében a lelkem van, mondom! Hamarosan 

leereszkedik közétek Mária fia, mint egy igazságos döntőbíró. Ő el fogja tömi a 

keresztet, elpusztítja a sertést és kiveti a gizya-t (A muzulmán uralom és védettség 

alatt élő keresztények és zsidókra kivetett, úgynevezett fej adó. A Fordító) Majd nagy 

anyagi bőség lesz, ám senki sem fog kegyes adományt elfogadni.’ Al-BuharT Sahíh-ja, 

No. 2109. Muzulmán tudósok véleménye alapján ez a hagyomány arra utal, hogy 

midőn Jézus újból leereszkedik, csupán az Iszlám lesz az elfogadható vallás. 
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40. Ha azonban elfordulnak, tudnotok 
kell, hogy Allah a ti Uratok és 

milyen nagyszerű Úr és milyen 

nagyszerű Segítő. Guz’10. Hizbl9. 

41. És tudnotok kell, hogy ha 
bármilyen zsákmányra tesztek is 
szert Allah-é annak egyötöde és a 

Küldötté, és az ő rokonaié1, és az 

árváké és a nincsteleneké és azoké, 

akik úton vannak, ha hisztek Állati¬ 
ban és abban, amit leküldtünk a Mi 
szolgánknak (Muhammad - Allah 
áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) a Különbség tétel 

Napján, azon a Napon, amikor a 

két sereg2 összetalálkozott. Allah 
mindenre képes. 

42. És (emlékezz arra) amikor ti (a 

muzulmán sereg) a völgynek a 

közelebbi oldalán voltatok és ők a 

távolabbi oldalán! A karaván pedig 
tőletek lejjebb. Ha kölcsönösen 
megállapodtatok is volna, akkor is 

vita lett volna annak megtartásában. 

Ám (sor került rá), hogy Allah 

véghez vigyen egy olyan parancsot, 
ami már elrendeltetett, hogy aki 
elpusztult az világos bizonyíték 

alapján pusztuljon el és, aki élve 

maradt az is világos bizonyíték 

alapján éljen. Allah bizony Halló és 

Tudó! 

43. (Emlékezz arra) Amikor Allah az 
álmodban {Muhammad - Allah 
áldja meg és adjon Neki örök 

bűit födj, % bűit Já \ 

S/üA 

1 Ők pedig a Banu Hasim és a Banu-l-Muttalib tagjai. 

2 A Badr-i csata napján. 
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üdvösséget) kevésnek mutatta 

meg őket. Ha soknak mutatta 

volna őket, akkor elvesztettétek 

volna a bátorságotokat és vita 
támadt volna köztetek a dologról. 

Ám Allah megóvott. Ő tudással 
bír a lelkek lényegéről. 

44. És (emlékezz arra) amikor 

kevésnek mutatta őket nektek a 
szemetekben, amikor találkoztatok. 
És benneteket pedig kevesebbnek 

mutatott az ő szemükben. (Ez azért 

volt így,) Hogy Allah véghez 
vigyen egy olyan dolgot, ami már 
elrendeltetett. Allah-hoz térnek 
meg a dolgok. 

45. 0, ti, akik hisztek! Ha egy csapattal 
találkoztok, álljatok helyt! És 

emlékezzetek gyakran meg Allah- 

ról! Talán boldogulni fogtok! 

46. És engedelmeskedjetek Allah-nak 

és a Küldöttének és ne vitázzatok 

(egymással) nehogy elveszítsétek a 

bátorságotokat és elhagyjon 
benneteket az erőtök. Legyetek 
állhatatosan kitartóak! Allah bizony 

az állhatatosan kitartókkal van. 

47. És ne legyetek olyanok, mint 

azok, akik gőgösen vonulnak ki 

lakhelyeikről és úgy, hogy az 
emberek láthassák őket. Távol 
akarnak tartani Allah Útjától. 

Allah tudásával körbeveszi azt, 

amit ők tesznek. 

48. És amikor a sátán csábítónak 
tüntette fel előttük a cselekedeteiket 
és mondta: „Nem lesz ma az 

ÁÁ? 
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emberek között senki, aki 
legyőzhetne benneteket. Én a 
szomszédotok vagyok.” Mikor 

azonban a két sereg egymást 

meglátta sarkon fordult és mondta: 

< JEn mentes vagyok tőletek. Én 
bizony azt látom, amit ti nem 
láttok. Bizony én félem Allah-ot. 

Allah szigorúan Büntető.” 

49. És amikor a képmutatók és azok, 
akiknek a szívében betegség van 
mondták: uEzeket rászedte az ő 
vallásuk.” Aki azonban Allah-ra 
hagyatkozik (az jól teszi)! Allah 

bizony Hatalmas és Bölcs. 

50. És bárcsak láthatnád, amikor az 
angyalok elragadják azokat, akik 
hitetlenkedtek és az arcukat és a 

hátukat ütlegelik. (Azt mondván 

nekik:) ^Kóstoljátok meg a 
lángoló Tűz büntetését!” 

51. Ez amiatt történik, amit a kezük 

előre küldött1. Allah azonban nem 
követ el bűnt a szolgákkal szemben. 

52. Mint a fáraó népének a szokása 

volt és azoké, akik előttük éltek. 
Hitetlenek voltak Allah Jeleivel 
szemben és Allah a bűneik miatt 
(büntetéssel) megragadta őket. 

Allah bizony Erős és szigorúan 

Büntető. 

53. Ez azért történik mivel Allah soha 
nem változtat meg egy kegyelmet 
sem, amit valamely nép iránt 
tanúsított, addig amíg ők nem 

^ -Xj iü\j 4J^\ (J?l 

0jAáÍU " ója* j [ 

\JJsé====> 

<Üi\ 33U-J 
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1 A korábban elkövetett cselekedeteik miatt. 



8. Az Al-Anfalu Guz’: 10 283 A 5 

változtatják meg azt, ami bennük 
van. Allah bizony Halló és Tudó. 

54. Mint a fáraó népének szokása 
volt és azoké, akik előttük éltek, 
meghazudtolták az Uruk Jeleit, 
így Mi elpusztítottuk őket a 
bűneik miatt. És a vízbe 
fiillasztottuk a fáraó népét. 
Mindegyikük bűnös volt. 

55. Bizony a legrosszabb élőlények 
Allah-nál azok, akik hitetlenek és 
ők nem fognak hinni. 

56. Ők azok, akikkel megállapodást 

kötöttél. Ám azok minden egyes 
alkalommal megszegik a 
megállapodást. És nem istenfélők 
ők. 

57. És ha a kezed közé kerülnek a 
harc során, akkor általuk riaszd el 
azokat, akik mögöttük vannak. 
Talán okulnak. 

58. Vagy ha valamely nép árulását 
féled (Muhammad- Allah áldja 
meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) akkor dobd vissza 
nekik (a szerződést). Bizony 
Allah nem szereti a csalókat. 

59. És ne higgyék azok, akik 
hitetlenkednek, hogy megelőznek1. 
Ők nem vesznek erőt rajtunk. 

60. És készítsetek fel ellenük, ami erőt 
és csatamént csak tudtok, hogy 
félelmet keltsetek általuk Allah és 
a ti ellenségeitekben és rajtuk 

\JjtikssaCJ^ 51 

/ 9 ^ ^ K ^ "í / / / ‘í'f 

|) 

4Í\j 

Sí >-4^ 05 

1 Ez a vers fordítható így is: uÉs ne higgyék azok, akik hitetlenkednek, hogy kikerülhetik 

(a büntetést). Ők sohasem lesznek képesek megmenteni magukat (Allah büntetésétől.)” 
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kívül másokban, akiket ti nem 
ismertek. Ám Allah ismeri őket. 
Akármit is adakoztok Allah Útján, 
0 visszafizeti azt nektek. Ti nem 
szenvedtek el jogtalanságot. 

61. Ha hajlanak a békére, úgy légy te 
is hajlandó arra! Hagyatkozz 
Allah-ra, Ő a Halló és a Tudó. 

62. Ha azonban meg akarnak csalni, 

úgy Allah teljesen elégséges a 
számodra. 0 az. Aki megerősít 
téged a segítségével és a hívőkkel. 

63. Ő az, Aki barátságra hangolta1 a 
szíveket egymás iránt. Ha te 
mindazt elköltötted volna, ami a 

földön van, te mégsem lettél volna 

képes összehozni a szíveket. Ám 

Allah barátságra hangolta azokat 
egymás iránt. Ő Hatalmas és Bölcs. 

64. Ó, Próféta (Muhammad- Allah 

áldja meg és adjon Neki örök 
üdvösséget)! Allah teljes mértékben 

elégséges a számodra és a hívőknek 
is, akik követnek téged. 

65. Ó, Próféta (Muhammad- Allah 

áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget)! Bátorítsd a hívőket 

a harcra! Ha van köztetek húsz 
állhatatosan kitartó az képes 
legyőzni kétszázat is. Ha van 

köztetek száz, (ők) ezret is 

képesek legyőzni azok közül, 
akik hitetlenkednek, mivel azok 

olyan emberek, akik nem értenek 

meg semmit. 

(§) 

A ‘barátságra hangolta’ részt fordíthatjuk ‘egyesítette a szíveket’-ként is. i 
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66. Most Allah könnyített rajtatok 

mivel tudja, hogy gyengeség 
lakozik bennetek. Ha van közietek 
száz állhatatosan kitartó legyőz 
kétszázat és ha van közietek ezer, 

ők kétezret győznek le Allah 

engedelmével. Allah az 

állhatatosan kitartókkal van. 

67. Egy Próféta sem ejthet rabokat 

addig, amíg nem ontott vért a 

földön. Ti az evilági élet javait 

akarjátok, ám Allah a Túlvilágot 

akarja. Allah bizony Hatalmas és 
Bölcs. 

68. Ha nem lenne írás Allah-tól, ami 
már korábban is létezett, akkor 

bizony hatalmas büntetés sújtana 

benneteket azért, amit elvettetek. 

69. Egyetek abból, amit 
zsákmányoltatok, ha az 

megengedett és jó! Féljétek 
Allah-ot! Bizony Allah 

Megbocsátó és Irgalmas. 

70. Ó, Próféta (Muhammad- Allah 
áldja meg és adjon Neki örök 
üdvösséget)! Mondd azoknak a 
foglyoknak, akik a kezeitek 

között vannak: uHa Allah valami 

jót tud meg a szívetekben, akkor 
jobbat ad nektek, mint az, ami 

elvétetett tőletek és megbocsát 
nektek. És Allah bizony 

Megbocsátó és Irgalmas.” 

71. Ha az elárulásodat (Muhammad- 

Allah áldja meg és adjon Neki 
örök üdvösséget) akarják, Allah- 
ot már korábban elárulták. Ám Ő 

(y) b\ 

Jikssiij-űjuj 

íj 
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hatalmat adott felettük. Allah 

Tudó és Bölcs. 

72. Bizony azok, akik hisznek és 
elvégzik a kivonulást és harcolnak 

a javaikkal és a testükkel Allah 
Útján és akik menedéket nyújtanak 
és segítenek azok egymás szerető 
társai. Akik hisznek, ám nem 

végezték el a kivonulást azokhoz 

semmiféle kötés nem köt 
benneteket, amíg el nem végzik a 
kivonulást. Ha azonban a vallással 
kapcsolatban kémek segítséget, a 

segítség kötelező a számotokra, 

kivéve ha olyanok ellen kérik, 
akikkel szerződésetek van. Állati¬ 
nak tudomása van arról, amit ti 
tesztek. 

73. Azok, akik hitetlenek egymás 

testvér barátai. Ha (ti is) nem így 

tesztek (egyesítve erőiteket)1 
akkor megpróbáltatás lesz a 
földön és nagy romlás terjesztés. 

74. És azok, akik hisznek és elvégezték 

a kivonulást és harcolnak Allah 

Útján, és akik menedéket 
nyújtanak és segítenek, ők az igazi 

hívők. Nekik megbocsátás és 
kegyes gondoskodás jár. 

75. És azok, akik később lettek hívők 
és harcoltak veletek, ők közületek 

valók! Ám a vérszerinti rokonok 
állnak egymáshoz a legközelebb. 
Ez Allah Könyvében van. Bizony 

Allah mindenről tud! 

^ } 0 'Cj 

zrJ 

1)jr*\ 

o\&\ 

1 Ha a muzulmánok is nem fognak össze, mint testvérek és egymást segítő barátok és 

nem egyesítik az erőiket, akkor romlás lesz a földön. 
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A Megbánás 19.1 
Az at-Tawbatu1 c. süra. 

Ss_: 

1. 

2. 

(Al-Bará’atu, A Szakítás, A felmondás)2 3 

Verseinek száma: 129. 

Medinai. 

Kivéve a két utolsó verset, amelyek Mekkaiak. 

Az Al-Má’idatu c. süra után nyilatkoztatott ki. 

3 Felmondás ez Allah-tól és a 

Küldöttétől (Muhammad- Allah 

áldja meg és adjon Neki örök 
üdvösséget) azon társítókkal 
szemben, akikkel szerződtetek. 

^AyAj $ Ah 
& 

Járjatok a földön négy hónapig!4 

Tudnotok kell azonban, hogy nem 

tudjátok Allah-ot megakadályozni5 

És bizony Allah megalázza a 

hitetleneket 

3. És kihirdetés ez Allah-tól és a 

Küldöttétől az emberek számára a 

Nagy zarándoklat napján6 (Dü-l- 

Higga 10. napja), hogy Allah 
mentes (minden kötelezettség 

alól) a társítókkal szemben és a 

Küldötte is. Ha megbánást 

mutattok az jobb nektek! Ám ha 

elfordultok, tudnotok kell, hogy 

^Ayi3^ üt <3 Aj 

ölj ö^jAhAj 

1 A szára címe a 104. versből ered. 

2 A zárójelben lévő cím a szára másik elnevezése, ami az első versből ered. Némely 

szára esetében két névváltozat is használatos. Minden esetben zárójelben megadom 

a másik nevet is- ha a Magasztos Allah is ágy akarja! 

3 Ez az egyetlen szára a Kegyes Koránban, ami a Basmala (A Könyörületes és 

Irgalmas Allah nevében) nélkül kezdődik. A Társak nem tették ki a ‘basmala"-t e 

szára elé, ezért TJtmán bin cAffan sem helyeztette azt ott el. 

4 E rész azokra vonatkozik - a társítok, hitetlenek közül-, akiknek szerződésük van a 

muzulmánokkal. 

5 Abban, hogy megbüntessen benneteket- ha Ő ágy akarja. Avagy fordítható ágy is: 

‘Nem kerülhetitek ki Allah büntetését.’ 

6 Avagy ‘a zarándoklat legkiemelkedőbb napján.’ A dátum természetesen változatlan. 
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nem vagytok képesek Allah-ot 

megakadályozni semmiben. És 

azokkal, akik hitetlenkednek 
közöld (Muhammad- Allah áldja 

meg és adjon Neki örök üdvösséget) 

a fájdalmas büntetés hírét! 

4. Kivéve azokat a társítókat, 
akikkel szerződést kötöttetek és 

ők azt követően nem rövidítettek 
meg benneteket semmiben és 
nem segítettek senkit ellenetek. 

Velük szemben tartsátok be a 

szerződést annak lejártáig! Allah 
szereti az istenfélőket. 

5. Ha a Szent Hónapok1 leteltek, 

akkor öljétek meg a társítókat ott, 

ahol rájuk találtok! Fogjátok el 

őket! Ostromoljátok meg őket! És 
állítsatok csapdát nekik a 

leshelyekről. Ha azonban 
megbánást mutatnak és elvégzik az 
imát és megadják a zakát-ot, akkor 
engedjétek őket az útjukra!2 Allah 

bizony Megbocsátó és Irgalmas3. 

6. És ha egy a társítok közül a te 
védelmedet kéri, adj neki 
védelmet, hogy meghallgathassa 

tel 

1 A muzulmán holdév szerinti első, hetedik, tizenegyedik és tizenkettedik hónapok. 
2 Ibn cUmar hagyományozta, miszerint Allah Küldötte (Allah áldja meg és adjon 

Neki örök üdvösséget) mondta: (Arra kaptam parancsot, hogy harcoljak az 
emberekkel addig amíg tanúságot nem tesznek arról, hogy Uá Haha illa-Lláhu wa 
anna Muhammadan rasülu-Lláhf (Nincs más isten csak Allah. És Muhammad az 
Ő Küldötte.), továbbá míg el nem végzik az imát és míg meg nem adják a zakát-ot. 
Ha ezeket megteszik, akkor vérük és vagyonuk teljes biztonságban van tőlem, 
kivéve ha az Iszlám jogáról van szó. A számonkérésük pedig Allah-ra tartozik.) Al- 
Buharl SahJh-ja N. 25 

3 Ezt a Verset szokás ayatu-s-sayf:nak nevezni (a Kard Verse). Hiszen ebben Allah 
Küldötte (Allah áldja meg és adjon neki örök üdvösséget) szakít a társítókkal, nincs 
közöttük többé szerződés. 
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Allah szavát. Majd juttasd el őt 

biztonságos helyre! Ez azért van 
így mivel ők egy olyan nép, akik 
nem tudnak. 

7. Hogyan is lehetne a társítóknak 

szerződése Allah-nál és a 

Küldötténél? Kivéve azokat, 
akikkel a Szent Mecsetnél (al- 
Masgidu-l-Harámu, Mekkában) 

szerződtetek. És mindaddig míg 

őszinték veletek (és megtartják a 

szavukat) úgy ti is tartsátok meg 
a szavatokat! Allah szereti az 
istenfélőket. 

8. Hogyan (is lehetne szerződés), 
hiszen, ha fölétek kerekednének 
nem vennének figyelembe veletek 
kapcsolatban sem atyafiságot, sem 

megállapodást. A szájaikkal 
nektek kedveskednének, ám a 
szívük ezt megtagadná. A 

legtöbben közülük bűnösök. 

9. Csekély áron adták el Allah 
Jeleit. Majd az Ő Útjától távol 
tartanak. Bizony milyen rossz is 

az, amit cselekedtek. 

10. Hívővel kapcsolatban sem 
rokonsági köteléket, sem 

(szerződéses) megállapodást nem 
vesznek figyelembe. Ők azok, akik 
(minden törvényi határt) áthágnak. 

1 í. Ám ha megbánást mutatnak és 
elvégzik az imát és megadják a 
zakát-ot, akkor testvéreitek ők a 
vallásban. És Mi megmagyarázzuk 

a Jeleket az olyan népnek, amely 
tudással bír. 

uu 

'i ^ ^ ^ 

^ \]>k===Ü^ 
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12. Ha megszegik esküvésüket, azt 
követően, hogy szerződést kötöttek 

és támadják a vallásotokat, abban 

az esetben harcoljatok a hitetlenség 
vezetői ellen! Bizony nincs nekik 
szerződésük! Talán így 
abbahagyják. 

13. Talán nem akartok harcolni egy 

olyan nép ellen, amely megszegte 
az esküjét, és a Küldött kiűzésén 
fáradozott. És ők voltak azok, 

akik az első alkalommal kezdték 

ellenetek (a támadást). Talán 

tőlük féltek? Holott Allah inkább 

jogosult arra, hogy Őt féljétek. 
Ha hívők vagytok. 

14. Harcoljatok ellenük! Allah a ti 

kezetek által bünteti meg őket és 

alázza meg. Titeket pedig 

győzelemre segít velük szemben és 

meggyógyítja a hívő nép lelkét. 

15. És megszünteti szívük haragvását. 

Allah afelé fordul kiengesztelődve, 

aki felé akar. Allah Tudó és Bölcs. 

16. Vagy talán azt gondoltátok békében 
hagyattok anélkül, hogy Allah 
megtudná kik azok, akik harcoltak 

közületek és kik azok, akik Allah- 

on, a Küldöttén és a hívőkön kívül 
nem fogadtak senkit közeli barátul. 
Allah tudja, hogy ti mit tesztek. 

17. A társítóknak nem szabad Allah 
mecseteiben a szolgálatot ellátni, 

miközben a hitetlenségükkel 
önmaguk ellen tesznek tanúságot. 

Nekik kárba vesztek a tetteik. És ők 
örökkön a Tűzben időznek majd. 

^ > ? . z - 
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18. Allah mecseteinek a szolgálatát 

csak azok fogják elvégezni, akik 
hisznek Allah-ban és az Utolsó 
Napban és elvégzik az imát és 
megadják a zakdí-ot és csak 
egyedül Allah-ot félik. És talán 
ezek az igaz úton vezéreltek közé 
fognak tartozni. 

19. Talán egyenlővé teszitek a 
zarándokok vízzel történő 
ellátását és a Szent Mecset (al- 

Masgidu-l-Harámu, Mekkában) 
szolgálatát azzal, hogy valaki hisz 
Allah-ban és az Utolsó Napban és 
Allah Útján harcol1. Allah-nál 
ezek nem egyenlőek. Allah nem 
vezeti a bűnös népet. 

20. Akik hisznek és elvégezték a 
kivonulást és Allah Útján 
harcoltak javaikkal és testükkel, 
ők hatalmasabb fokokkal2 
rendelkeznek Allah-nál. Ők a 
győztesek. 

21. Az ő Uruk a Tőle származó 
irgalom örömhírét közli velük és 

4>iLaií^ 

í)j 

XjP 

(f) éUÍ}\5.^ 

*<> 

1 A Pogánykorban, a társító arabok azt állították, hogy a zarándokok vízzel történő 

ellátása és a Mecset szolgálata jobb és előkelőbb, mint a hit Allah-ban, az Utolsó 

Napban és a Harc az Ő Útján. Ennek cáfolatát olvashatjuk itt. 

2 Abü Hurayra hagyományozta Allah Küldöttétől (Allah áldja meg és adjon Neki 

örök üdvösséget), aki mondta: Aki hisz Allah-ban és a Küldöttében, és bemutatja az 

imát, és böjtöl Ramadán havában azt Allah-tól származó ígéret alapján lépteti be a 

Paradicsomba. (Legyen az olyan, aki) Allah Útján harcolt vagy azon a földön 

maradt, ahol született. Mondták: Ó, Allah Küldötte! Elmondjuk-e ezt az örömhírt az 

embereknek? Mondta: Bizony a Paradicsomban száz fokozat van, amelyeket Allah 

az Ő Útján harcolók (al-mugáhidünci) számára készített elő. Minden egyes fokozat 

között annyi (távolság) van, mint az ég és a föld között. Ha Allah-tól kértek úgy 

kérjétek al-Firdaws-1 hiszen ez a közepe a Paradicsomnak - vagy a legmagasabb 

része. Úgy vélem (ez újra a Próféta- Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget- szava), hogy efölött van a Könyörületes Trónja és innen erednek a 

Paradicsom folyói. Al-BuhárI SahTh-}& N.2637 
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az elégedettségét és azt, hogy 
Kertjeik (a Paradicsom) lesznek, 
amelyekben örök gyönyörök 
várják őket. 

22. Örökkön azokban fognak 
tartózkodni. Bizony Allah-nál 
hatalmas jutalom van! 

23. Ó, ti, akik hisztek! Ne fogadjátok 

apáitokat és a testvéreiteket 

testvérbarátul, ha azok többre 

tartják a hitetlenséget a hitnél. 

Akik barátul fogadják őket 
közületek, ők a bűnösök. 

24. Mondd: uHa apáitok és fiaitok és 

testvéreitek és feleségeitek és 
nemzetségetek és javaitok, 

amelyekre szert tettetek és 
kereskedelem, aminek félitek 

pangását és lakhelyeitek, amikben 
örömötöket lelitek kedvesebbek a 

számotokra, mint Allah és az Ő 

Küldötte és az Ő Útján való harc, 

akkor várjatok, míg Allah el nem 

hozza a parancsát. Allah nem 

vezérli a vétkesek népét!” 

25. Allah bizony már sok helyen 

(csatatéren) megsegített benneteket 

és Hunciyn (csata) napján1 is. 

Mikor csodálattal töltött el 
benneteket a sokaságotok. Ám az 

semmit sem használt nektek, ám 

bármilyen tágas volt is, szűk lett a 

úús 

Ájal 

1 A Hunayn-i csata a Hígra szerinti 8. (630) Évben sawwal hónapban volt. Ez a csata 

arról a helyről kapta a nevét, ahol lezajlott. Ez a helység Mekka és at-Ta '//között 

található. A Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) itt két 

nagyobb törzzsel állt szemben a Hawazin és a Taqif-al. Ld. Ibn Qayyim al- 

Gawziyya: Zád al-Macád, 3 k. 465-475. 
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föld számotokra. Majd hátat 

fordítottatok. 

26. Allah ekkor lebocsátotta a 

megnyugtatását {sakina, lelki 

béke, megerősítés) a Küldöttére 
(Muhammad- Allah áldja meg és 
adjon Neki örök üdvösséget) és a 

hívőkre és olyan seregeket 

(angyalokat) küldött, amelyeket ti 

nem láthattatok. És megbüntette 
azokat, akik hitetlenek voltak. Ez 

a hitetlenek jutalma. 

27. Majd ezt követően Allah 

kiengesztelődve fordul afelé, aki 

felé akar. Allah Megbocsátó és 

Irgalmas. 

28. Ó, ti, akik hisztek! A társítok 

tisztátalanok1! Ne közelítsenek a 

Szent Mecsethez (Mekkában) 

ezen év után! És ha emiatt 
szegénységtől féltek, Allah az Ő 

túláradó kegyelme révén 

jutalmazni fog benneteket- ha 0 

is úgy akarja. Allah bizony Tudó 
és Bölcs! 

29. Harcoljatok azok ellen, akik nem 

hisznek Allah-ban, sem az Utolsó 
Napban és nem tartják tilosnak 

azt, amit Allah és az Ő Küldötte 

tilalmasnak nyilvánított és nem 

az Igazság vallását vallják- azok 

.> >.'-i í 

5jjjií £>$p\> 

1 A tisztátalanság kétféle lehet: testi és szellemi. Itt az arab eredetiben a ‘nagasurí 

szó szerepel, amely a lelki, szellemi tisztátalanságra utal. Az olyan személyek 

jelzője ez, akik nem hisznek Allah-ban, az Ő Küldöttében (Allah áldja meg és adjon 

Neki örök üdvösséget). E Vers kinyilatkoztatása után társító nem végezheti el a 

zarándoklatot, és meztelenül sem járható körbe a Ház, ahogyan az szokásos volt a 

Pogányság Korában. 
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közül, akiknek a Könyv adatott1! 

Mindaddig (tegyétek ezt), amíg 
meg nem adják, akarva- 

akaratlanul, a fejadót2. 

Megalázott, megvetettek, 

kicsinyek (maradnak) ők3! 

30. És mondták a zsidók: ^Uzayr, 

Allah fia!” És mondták a 

keresztények: 66A Messiás, Allah 

fia!” Ezek az ő szavaik a 

szájaikban. Hasonlítanak ők 

azoknak a szavához, akik 

korábban hitetlenkedtek. Allah 
verje meg őket! Hogyan 

fordulhatnak el ennyire? 

31. írástudóikat4 és szerzeteseiket 

urakká tették meg maguknak Allah 

helyett, és Mária fiát a Messiást. 

Ám ők csupán arra kaptak 
parancsot, hogy egyetlen Istent 

szolgáljanak. Nincs más isten Rajta 

kívül! Magasztaltassék! Mennyire 

felette áll Ő annak, amit társítanak. 

32. Allah világosságát akarják a 
szájukkal eloltani. Ám Allah ezt 

nem engedi és O kiteljesíti az O 

világosságát. Még ha ez nem is 

tetszik a hitetleneknek. 

5 

jyjísJ iFi j 

1 E Kegyes Versben a Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) arra 

kap parancsot, hogy harcoljon a zsidók és a keresztények ellen egyaránt. 

2 A fej adó arabul 4al-gizyaíu amely egyfajta adó a Köny v Népére (zsidók és 

keresztények), akik muzulmán területen élnek, a muzulmán vezetés védelmét élvezve. 

3 Ezért mondta a Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) a 

zsidókkal és a keresztényekkel kapcsolatban: "Ha a zsidókkal és a keresztényekkel 

találkoztok, ti soha ne köszönjetek nekik előre." 

4 Az ‘írástudóikat’ szót az arab 4ahbara-hum' fordításaként adtam, ugyanígy a 34. 

Versben is. Egyes számban ‘habrurf vagy ‘hibrurf jelentése: írnok, írástudó, 

(zsidó) rabbi. 
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33. Ő az, aki elküldte az Ő Küldöttét 
(Muhammad- Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget) az 

Útmutatással és az Igaz Vallással, 
hogy azt győzelemre vigye az 

összes többi vallással szemben. 

Még ha ez nem is tetszik a 
társítóknak. Hizb20. 

34. Ó, ti, akik hisztek! Bizony sok 

írástudó és szerzetes hamis 

módon habzsolja az emberek 

javait és eltilt Allah Útjától. Akik 
azonban aranyat és ezüstöt 

halmoznak fel és nem adakoznak 

abból Allah Útján, azoknak adj 

hírt a fájdalmas büntetésről. 

35. Azon a Napon mikor felizzanak (a 

felhalmozott dolgok) a Pokol 
tüzében és megbélyegeztetik 

általuk a homlokuk és oldaluk és a 

hátuk. (Ekkor az mondatik nekik:) 

„Ez az, amit felhalmoztatok 

magatoknak. Kóstoljátok meg azt, 

amit felhalmoztatok!” 

36. A hónapok száma Allah-nál 

tizenkét hónap! Allah írásában 

(megvolt már ez) azon a napon 

mikor megteremtette az egeket és 
a földet. Ezek közül négy szent1. 
Ez az igaz vallás! Ne vétkezzetek 

hát azokban magatok ellen! Ám 

harcoljatok a társítok ellen mind 

ellen, ahogyan azok is harcolnak 
ellenetek valamennyien2. És 

U-íÚiV 

* ÚtüÍÍ \2j * 

5 

cÁ \ uíÚÍ'1 Jy \ 

^ Aj ma 9•1 

áJiS ö.á_po! 

1 Az első, a hetedik, a tizenegyedik, és a tizenkettedik, a muzulmán holdhónapok 

közül (arabul Muharram, Ragab, Dü-l-Qacda és Dü-l-Higga). 

2 Ezt a Verset szokás öya/w-s-söj/-nak (A Kard Versének) nevezni. 
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tudnotok kell, hogy Allah az 

istenfélőkkel van. 

37. Az elhalasztása (a Szent Hónapé) 
a hitetlenség fokozása, amely 

által tévelygésbe kerülnek azok, 
akik hitetlenkednek. Az egyik 
évben megengedettnek 

nyilvánítják azt, a másikban 

tiltottnak, hogy így egyenlítsék ki 

a számát azoknak, amiket Allah 
tilalmasnak nyilvánított, úgy 

hogy megengedettnek 

nyilvánítják azt, amit Allah 

tilalmasnak nyilvánított. Tetteik 
rossza ékesnek mutatkozott 
nekik. Allah azonban nem vezeti 

a hitetlenek népét. 

38. Ó, ti, akik hisztek! Mi van 

veletek, hogy a föld felé 

görnyedve maradtatok mikor az 

mondatott: ..Vonuljatok harcba 
Allah Útján!” Inkább elégedettek 
voltatok az evilági élettel, mint a 

Túlvilággal? Ám az evilági lét 

élvezete ugyancsak kevés a 
Túlvilágéval szemben. 

39. Ha nem vonultok harcba fájdalmas 

büntetéssel fog büntetni benneteket 

és egy másik néppel cserél fel 

titeket. Ti nem lehettek az Ő 

ártalmára semmiben. Allah 

mindenre képes! 

40. Ha ti nem segítetek neki 

(Muhammad - Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget), 

bizony Allah már akkor 

megsegítette, amikor azok, akik 

_I ö JÚrú 

^ ÁJ 

Pp pH ' J), JÚJiűt 

í 

‘Á cP ÁÁ ^ 
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hitetlenkedtek, elűzték őt 

másodmagával. Midőn ők 
(Muhammad - Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget és 

Abü Bakr) a barlangban voltak és 

mikor ő (Muhammad- Allah áldja 

meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) azt mondta a 
társának: t6Ne szomorkodj! 
Bizony Allah velünk van!” És 

Allah kinyilatkoztatta neki a 

megnyugtatását és megsegítette 

őt olyan seregekkel, amelyeket ti 

nem láthattatok. És azok szavát, 
akik hitetlenkedtek tette a 

legalantasabbá. És Allah szavát a 

legmagasztosabbá. Allah 
Hatalmas és Bölcs. 

41. Vonulj átok hát harcba könnyen, 
vagy nehezen! Harcoljatok saját 
testetekkel és javaitokkal Allah 
Útján! Ez jobb nektek! Ha 
felfogjátok. 

42. Ha valami közeli zsákmányról, 
vagy közeli utazásról lenne szó, 
bizony követnének téged. Ám 

távolinak tűnt nekik a távolság. 

Mégis esküdni fognak Allah-ra: 
6tHa képesek lettünk volna bizony 
kivonultunk volna veled.” 

Pusztulásba döntik magukat. Allah 
bizony tudja, hogy ők hazugok. 

43. Allah bocsásson meg neked 

{Muhammad- Allah áldja meg és 
adjon Neki örök üdvösséget)! 
Miért adtál engedélyt nekik? Míg 
világossá válik neked, kik azok, 

akik az igazat szólják. És 

JyÁs üí űl. 

\j S \uuj feL 

ej íü 
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ismernéd a hazugokat. 

44. Nem kémek tőled (a harc alóli 

felmentésre) engedélyt azok, akik 

hisznek Allah-ban, és az Utolsó 

Napban arra, hogy harcba 
szálljanak a testükkel és a 

javaikkal. Allah ismeri az 

istenfélőket. 

45. Csak azok kémek tőled engedélyt 

(a harc alóli mentességre), akik 
nem hisznek Allah-ban és az 
Utolsó Napban. Kétségek gyötrik 

a szívüket. És ők a kétségükben 

ingadoznak. 

46. Ha szándékukban állt volna a 
kivonulás, akkor előkészítették 

volna a felszerelést. Allah-nak 

azonban ellenére volt az ő 

felkerekedésük. Lustává tette őket 

s az mondatott nekik: aMaradjatok 

az (otthon) ülőkkel!” 

47. Ha kivonultak volna veletek, csak a 

romlást növelték volna, csak le és 

fel rohangáltak volna körülöttetek, 

a széthúzást óhajtozva közietek. 

Vannak közietek olyanok, akik 
nagyon figyelnek rájuk. Allah 

azonban ismeri a bűnösöket. 

48. Már korábban is belső viszályt 

akartak szítani közietek és 

felforgatták a dolgaidat, mígnem 
eljött az Igazság és világos lett 

Allah parancsa. Jóllehet ők ezt 

nem szerették. 

49. Van közöttük olyan, aki azt 

mondja: uAdj nekem engedélyt és 

4j^5 

d\ 

(§5 
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ne tégy ki engem kísértésnek!” 

Hát nem kísértésbe estek máris. 

A Pokol bizony körülveszi a 
hitetleneket. 

50. Ha valami jó ér téged (Muhammad- 

Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) az rosszul esik nekik. 
Ha csapás sújt téged, akkor azt 
mondják: „Mi már előzőleg 

elrendeztük az ügyünket.” 
Elfordulnak és örvendeznek. 

51. Mondd: „Csak az érhet el 

bennünket, amit Allah megírt a 
számunkra. Ő a mi Urunk!” 
Allah-ra hagyatkozzanak a hívők! 

52. Mondd: „Talán valami mást vártok 

nekünk, mint a két legszebb dolog 
közül az egyiket1? Mi azt váijuk 

veletek kapcsolatban, hogy Allah 

büntetéssel sújtson benneteket- 
akár Tőle származóval, akár a mi 

kezünk által! Várjatok csak, mi is 

veletek együtt várunk ” 

53. Mondd: „Adakozzatok csak 
önként, vagy vonakodva. Az nem 

fogadtatik el tőletek. Ti bizony 

vétkes nép voltatok.” 

54. Annak, hogy adományuk 

elfogadtassék az volt az akadálya, 

hogy hitetlenek Allah-hal 
szemben és a Küldöttével 
{Muhammad- Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget) 

szemben. Lustán végzik az imát. 

cyt^íA 

ocUuáJ <s -£-\_ Sí 

CSi j\£ö XIS* lJ-Uü 

iflj 

1 Ibn cAbbas szerint ennek jelentése: Vagy a mártíromság, vagy a veletek szembeni 

győzelem. 
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És csak úgy adakoznak, hogy azt 
nem szeretik tenni. 

55. Ne késztessenek csodálkozásra 

téged {Muhammad- Allah áldja 

meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) az ő javaik és 
gyermekeik! Allah éppen ezekkel 

akarja őket megbüntetni az 

evilági életben, hogy úgy szálljon 

el a lelkűk, hogy ők hitetlenek. 

56. És megesküsznek Allah-ra, hogy 

ők hozzátok tartoznak. Ám nem 

tartoznak ők hozzátok. Ők olyan 

emberek, akik aggódnak. 

57. És ha valami menedéket 

találnának, vagy barlangokat, 

vagy bármi más helyet, akkor ők 

sietve oda menekülnének. 

58. Van közöttük olyan, aki 

megrágalmaz téged (Muhammad- 

Allah áldja meg és adjon Neki örök 
üdvösséget) az adományokkal 

(azok elosztásával) kapcsolatban. 
Ám ha ők is kapnak belőle 

elégedettek. Ha azonban nem 

kapnak belőle haragvóak. 

59. Bárcsak elégedettek lettek volna 

azzal, amit Allah és az Ő Küldötte 

adott nekik és mondanák: „Allah 

elégséges a számunkra! Allah az 

Ő túláradó kegyelméből adni fog 

nekünk, és a Küldötte is. Mi 

bizony Allah után vágyakozunk.” 

60. Az adományok csupán a 

szegényeket illetik meg, és a 

szűkölködőket és azokat, akik 

üjií 

jSAS&j 

0 j 

r^o 
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érte munkálkodnak és azokat, 

akiknek szívét barátságra kell 

hangolni és a rabszolgákat1 és az 

adósokat és az Allah Útján 
(járókat) és az úton lévőt. Allah 

törvényi elrendelése ez! És Allah 

Tudó és Bölcs! 

61. És vannak közöttük olyanok, akik 
zaklatják a Prófétát és azt 

mondják: ttŐ csupa fül!” Mondd: 

ctŐ meghallgatja azt, ami jobb 
nektek, és hisz Allah-ban és hisz 
a hívőknek és irgalom ő azoknak, 

akik hisznek közületek.” Akik 

zaklatják Allah Küldöttét nekik 

fájdalmas büntetés jár. 

62. Megesküsznek nektek Allah-ra, 

hogy elégedett tetszéseteket 

kiváltsák. Ám Allah és a Küldötte 

méltóbb arra, hogy az ő 

tetszésüket vívják ki. Ha ők 

hívők. 

63. Talán nem tudják, hogy az, aki 

szembefordul Allah-hal és az Ő 

Küldöttével, annak a Pokol Tüze 

jár, örökkön abban fog 

tartózkodni. Ez a hatalmas 

szégyen! 

yí\ i)]S. 

-Ói * 

\j\k==*Q\l6^ J&yij 

1 Többek, al-Hasan al-Basri, Muqátil bin Hayyán, véleménye szerint itt a mukátab- 

ról van szó. Ibn cAbbás mondta: Nem kivetendő ha a rabszolgát a zakát-ból 

szabadítják fel. Malik és Ahmad bin Hanbal szerint a rabszolga általánosabb 

értelmű, mint a mukátab. Al-Bará’ bin cÁzib-tól maradt fenn, aki mondta: Jött egy 

férfi és mondta: Ó, Allah Küldötte! Mutass nekem olyan cselekedetet, amely 

közelebb visz engem a Paradicsomhoz és távolabb visz a Tűztök Ő mondta: 

‘Szabadíts (ftáq) fel egy lelket és szabadíts fel ifakk) egy rabszolgát!’ A férfi 

mondta: Ó, Allah Küldötte! E kettő nem ugyanaz? Mondta: Nem! Az ftáq azt 

jelenti te magad egyedül szabadítod fel, a fakk pedig azt, hogy pénzzel járulsz hozzá 

a felszabadításához. 



9. Az at-Tawbatu Guz’: 10 302 \ • e-Jil-l ^ dj 

64. A képmutatók tartanak attól, hogy 
egy süra bocsáttatik le rájuk, amely 
hírül adja azt, ami a szívükben van. 
Mondd: „Gúnyolódjatok csak! 

Allah világosságra hozza azt, 

amitől tartotok.” 

65. És ha megkérdezed őket, 
bizonnyal azt mondják: „Mi 
csupán beszélgettünk és 

játszottunk!” Mondd: „Talán 

Allah-hal és az Ő Jeleivel és a 
Küldöttével gúnyolódtatok?” 

66. Ne mentegetőzzetek! Bizony 
hitetlenek lettetek a hitetek után. 
Mi megbocsátunk egy csoportnak 
közületek, ám megbüntetünk egy 

másik csoportot mivel ők vétkesek 
voltak. 

67. A képmutató férfiak és a képmutató 
nők, az egyik olyan, mint a másik. 

Ők megparancsolják a rosszat és 
megtiltják a helyénvalót. Kezüket 
összeszorítják. Elfeledték Allah-ot, 

így Ő is elfeledkezik róluk. Bizony 
a képmutatók a bűnösök. 

68. Megígérte Allah a képmutató 

férfiaknak és a képmutató nőknek 

és a hitetleneknek a Pokol Tüzét, 
ők örökkön abban fognak időzni. 
Az elégséges a számukra! Allah 
átkozza el őket! Folyamatos 

büntetésben lesz részük. 

69. Olyanok vagytok, mint azok, akik 
előttetek voltak. Erősebbek 

voltak, mint ti, nagyobb 
vagyonnal és több gyermekkel 

rendelkeztek, és élvezték az 

(§) OSOO jJÍAÍ 2^1-4 
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osztályrészüket. Ti is élvezitek a 
részeteket, ahogyan az előttetek 
voltak is tették. Ti is csalárd 

beszédet hangoztattok, ahogyan 

ők is tették. Nekik kárba vesztek 

a tetteik az evilági létben. És a 
Túlvilágon. Ők a kárvallott 
vesztesek. 

70. Talán nem ért el hozzájuk 
azoknak a híre, akik előttük éltek: 
Nüh (Noé) népéé és cÁd-é, és 
Tamüd-é és Ibrahim (Abrahám) 
népéé és Madyan népéé és az 
elpusztítottaké (al-mu ’tafikátu, 
akikhez Lót küldetett1). Eljöttek 

hozzájuk a Küldötteik a világos 
bizonyítékokkal. Allah nem 
követett el bűnt velük szemben, 
ellenben ők maguk követtek el 
bűnt maguk ellen. 

71. A hívők és a hívő nők egymás 
testvérbarátai2. Megparancsolják a 

helyénvalót és megtiltják a rosszat. 
Megtartják az imát és megadják a 
zakát-ot. Engedelmeskednek 

Allah-nak és a Küldöttének. Velük 

szemben Allah irgalmat fog 

ibi 

1 A szó szótárilag az 'afakci igéből származik, amelynek jelentése: hazudni, vagy 

felfordítani. Az ‘al-mu ’tafikátu' kifejezés egy származtatott alak, amelyet al- 

RrOzábádT a szótárában így magyaráz: ‘macid’inu qulibat calá qawmi Lütirí (városok, 

amelyek Lót népére boríttattak rá, vagy amelyek a fejük tetejére állíttattak). 

Az ‘al-mu’tafikátu' szó magyarázata az ‘al-Galálayni’ kommentárjában a következő: 

‘qurá qawmi Lüt’ (Lót népének falvai). Itt név nélkül Szodomára (Sudüm) történik 

utalás, amely központi városuk volt. A Magasztos Allah elpusztította ezeket, mivel 

meghazudtolták Lótot, a hozzájuk küldött prófétát és olyan fertelmes bűnt követtek 

el, amelyet előttük még senki sem követett el. 

2 Segítik és támogatják egymást. A Sahlh-okbm olvasható a következő hiteles 

hagyomány: (A hívők példázata, az egymás iránti szeretetükben és az egymás iránti 

könyörületükben, olyan mint egyetlen test példázata. Ha a test egy része 

fájdalomról panaszkodik az egész test szenved a láztól és az álmatlanságtól.) 
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gyakorolni. Bizony Allah 

Hatalmas és Bölcs. 

72. Allah megígért a hívőknek és a 

hívő nőknek olyan Kerteket, 
amelyek alatt folyók folynak, 
örökkön azokban fognak 
tartózkodni és jó lakhelyeket, 
Éden kertjeiben. Ám Allah 

tetszése még ennél is nagyobb1! 
Az lesz a hatalmas győzelem! 

73. Ó, Próféta! Harcolj a hitetlenek 

és a képmutatók ellen és légy 

velük szigorú2! Az ő menedékük 
a Pokol. Milyen szörnyű sors ez! 

74. Allah-ra tesznek esküt, hogy nem 
mondtak semmit. Ám kimondták 
a hitetlenség szavát. És 
hitetlenkedtek az iszlámjuk után 

és abban buzgólkodtak, amit el 
nem érhettek és csak azért 
gyűlölködtek, hogy Allah és a 
Küldötte gazdaggá tegye őket az 

Ő túláradó kegyelméből. Ha 
megbánást mutatnak az jobb 

1 Abü Sa^d al-Hudrl hagyományozta, miszerint Allah Küldötte (Allah áldja meg és 

adjon neki örök üdvösséget) mondta: A Magasztos Allah mondani fogja a 

Paradicsom Népének: ‘Ó, Paradicsom Népe! Ők pedig így válaszolnak: Hívásodra 

Urunk és szolgálatodra, bizony a Te Kezedben van minden jó! Majd mondja: 

Elégedettek vagytok? Ők pedig így szólnak: Urunk! Miért is ne lennénk 

elégedettek, hiszen Te olyat adtál nekünk, amit még senkinek sem adtál ezelőtt, a 

teremtményeid közül. Majd mondja. Adjak-e még ennél is jobbat? Ők 

megkérdezik: Mi lehet még ennél is jobb? Ő pedig mondja: Rátok helyezem 

elégedettségemet, így ezután soha többé nem fogok haragvással fordulni felétek.’ 

2 Itt a Magasztos megparancsolja a Prófétájának (Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget), hogy fáradhatatlanul folytassa a harcot a hitetlenek és a képmutatók 

ellen. cAlI bin Abí Tálib-tól maradt fenn, miszerint ő mondta: Allah Küldötte (Allah 

áldja meg és adjon Neki Örök üdvösséget) négy kardot küldött. Egy kardot a társítok 

ellen, amely a 9:5-ben olvasható. Egy kardot a Könyv Népének hitetlenjei ellen, 

amely a 9:29-ben olvasható. Egy kardot a képmutatók ellen, amely a 9:73 és a 66:9- 

ben olvasható. Egy kardot a zsamokoskodók ellen, amely a 49:9-ben olvasható. 

f? ** V ^ ^ 'J’ ^ ^ _ 

ÁP üíok? >4^ 

Oá utjé$ 
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nekik. Ám ha elfordulnak Allah 
fájdalmas büntetéssel bünteti őket 

az evilágon és a Túlvilágon. 

Nincs nekik a földön sem 

támogató, sem segítő. 

75. És vannak közöttük olyanok, akik 

megállapodást kötöttek Allah-hal 

(mondván): ÍCHa ad nekünk az O 

túláradó kegyelméből, akkor mi 

bizony adakozni fogunk, s a 

kegyesek közé fogunk tartozni.” 

76. Ám miután adott nekik az Ő 

túláradó kegyelméből, azok 

fukarkodtak azzal és elfordultak. 

77. Ezután képmutatást ültetett a 

szívükbe addig a Napig, amikor 

találkozni fognak Vele, amiatt, 

hogy megszegték azt, amit Allah- 

nak ígértek és azért is, hogy 

hazugok voltak. 

78. Talán nem tudják, hogy Allah 

tudja az ő titkukat és bizalmas 

beszélgetésüket. Allah bizony a 

láthatatlan kiváló Ismerője! 

79. Azok, akik azokat az önkéntesen 

adakozó hívőket rágalmazzák meg 

és azokat, akik nem találnak mást 

csak az igyekezetüket, gúnyolódnak 

ezeken. Allah gúnyolódjon ezeken! 

Fájdalmas büntetés jár nekik! 

80. Kérj (Muhammad- Allah áldja 
meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) számukra bocsánatot, 

avagy ne kérj a számukra 

bocsánatot! Ám még ha 

hetvenszer kérsz is a számukra 

\y^Gjí 
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bocsánatot Allah nem fog nekik 

megbocsátani. Ez azért fog 

történni mivel hitetlenkedtek 

Allah-hal szemben és a 

Küldöttével (Muhammad- Allah 

áldja meg és adjon Neki örök 
üdvösséget). És Allah nem 

vezérli a vétkesek népét. 

81. Örvendeztek az otthonaikban 

hátramaradók1 annak, hogy Allah 

Küldöttével ellentétben (otthon 

maradhattak). És ellenükre volt, 

hogy testükkel és javaikkal Allah 

Útján hadakozzanak. És mondták: 
ccNe vonuljatok ki hőségben!” 

Mondd: „A Pokol tüze még 

forróbb!” Bárcsak felfognák! 

82. Nevessenek csak egy keveset! És 

shjanak sokat! Annak jutalmaként, 

amit megszereztek. 

83. Ha Allah hazavezérel téged egy 

csoporthoz közülük, azok engedélyt 

fognak kérni tőled a kivonulásra. 

Mondd: „Ti soha nem fogtok 
kivonulni velem. És nem fogtok 

velem együtt az ellenség ellen 

harcolni. Ti bizony elégedettek 

voltatok az otthon maradással az 

első alkalommal. Most tehát üljetek 
a hátramaradókkal!” 

84. És ha valaki meghal közülük soha 

ne mondjál (Muhammad- Allah 

áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) imát érte és ne állj 

áj 4ÍÍ j 

© éji 

lyúj^lj^Jj -JP tjjr' 

^0 

1 Ez utalás a Tabük-i portyán történtekre, amely a Hígra 9. Évében, Ragab hónapban 

történt (630-ban). 



9. Az at-Tawbatu Guz’: 10 307 ^ «b^ül 

meg a sírja felett! Ők hitetlenek 

voltak Allah-hal szemben és a 

Küldöttével szemben és úgy 

haltak meg, hogy bűnösök voltak. 

85. Ne késztessenek csodálatra a 

javaik és a gyermekeik! Allah 
csupán azok által akarja 

megbüntetni őket az evilági 

létben, hogy úgy szálljon el a 

lelkűk, hogy ők hitetlenek. 

86. És ha kinyilatkoztatik egy süra 

azzal, hogy: „Higgyetek Allah-ban 
és harcoljatok az Ő Küldöttével 

együtt!” A tehetősek közülük 

engedélyt kémek tőled. És 

mondják: „Engedd, hogy az 

otthon maradókkal legyünk!” 

87. Elégedettek voltak azzal, hogy a 

hátramaradókkal legyenek. 

Lepecsételtetett a szívük és ők 

nem fognak fel semmit. 

88. Ám a Küldött és azok, akik vele 

együtt hisznek harcba szállnak 
javaikkal és testükkel. Nekik a jó 
dolgok járnak. Ők azok, akik 

boldogulnak. 

’Mj 

vs. l\Jíj 

89. Allah Kerteket készített elő a 
számukra, amelyek alatt folyók 

folynak, örökkön abban fognak 

időzni. Ez a hatalmas diadal! 

90. És a beduinok közül azok, akik 

mentségeket hoztak fel, eljöttek, 

hogy engedély adassák nekik. 
Akik hazudtak Allah-nak és a 

Küldöttének otthon maradtak. 

Akik hitetlenek közülük azokat 
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fájdalmas büntetés fogja elérni. 

91. Nem szabad bűnnek tekinteni a 

gyengékkel, sem a betegekkel 

szemben, sem azokkal szemben, 

akiknek nincs miből adakozni1, 

ha őszinték Allah-hal és a az Ő 
Küldöttével szemben. A 
jóravalókkal szemben nincs útja 

(a szemrehányásnak.) Allah 

Megbocsátó és Irgalmas. 

92. Azoknak sem (lehet felróni), 

akiknek, mikor eljöttek hozzád, 

hogy lásd el őket hátas állattal, te 

mondtad: „Nincs miből ellátnom 
benneteket hátas állattal.” 
Elfordultak és a szemüket a könny 

öntötte el amiatt, hogy nincs 

semmijük, amit hozzájárulásként 

adhatnának. Hizb21. 

93. Csupán azok ellen van útja (a 
szemrehányásnak), akik engedélyt 

kémek tőled, holott ők gazdagok. 

És elégedettek voltak azzal, hogy 

a hátramaradókkal legyenek. 

Allah lepecsételte a szívüket és ők 

nem tudnak semmit. Guz’11. 

94. Mentegetőzni fognak (a 

képmutatók) előttetek, mikor 

visszatértek hozzájuk. Mondd 

(Muhammad- Allah áldja meg és 
adjon Neki örök üdvösséget): 

„Ne mentegetőzzetek! Nem 

hiszünk nektek. Allah hírül adta a 

ti híreiteket. Allah látni fogja a ti 

tetteiteket és a Küldött is. Majd a 

(f) 

lül JL^s^LXÍ 

Ha nem tudnak hozzájárulást adni az Allah Útján történő harchoz. í 
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láthatatlan és a látható világok 

Tudója elé vitettek és Ő hírül 

fogja majd adni nektek, amit ti 
cselekedtetek.” 

95. Esküdözni fognak majd nektek 

Allah-ra, ha visszatértek hozzájuk, 

hogy forduljatok el tőlük! 
Forduljatok hát el tőlük! Bizony 
ők maguk a tisztátalanság. A Pokol 

lesz a menedékhelyük, annak 

jutalmaként, amit megszereztek. 

96. Esküdözni fognak nektek, hogy 

elégedettek legyetek velük. Ám 
Allah nem lesz elégedett a 
vétkesek népével. 

97. A beduinok még makacsabbak a 

hitetlenségben és képmutatásban 

és még inkább hajlamosak arra, 
hogy ne vegyenek tudomást azon 

törvényi szabályozásokról, 

amiket Allah nyilatkoztatott ki az 

0 Küldöttének (Muhammad- 

Allah áldja meg és adjon Neki 

örök üdvösséget). Allah azonban 
Tudó és Bölcs. 

98. A beduinok között vannak olyanok, 

akik adósságnak tekintik azt, amit 

hozzájárulásként adnak és azt lesik 
mikor fordul rosszra a sorsotok. 
Azonban az ő sorsuk fog rosszra 

fordulni. Allah Halló és Tudó. 

99. Ám olyanok is vannak a 

beduinok között, akik hisznek 

Allah-ban és az Utolsó Napban 
és, amit hozzájárulásként adnak 
azt adománynak tekintik Állati¬ 
nál, és a Küldött imáit is. 

(fb jtjáí 

él 

X ^\SÍ\ AjX)\ 
kJ 
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Felajánlások ezek a számukra, 

amelyek által Allah az Ő 

irgalmába lépteti őket. Bizony 

Allah Megbocsátó és Irgalmas. 

100. És a megelőzők, az elsők a 
Kivonulók (al-Muhügirüna) közül 
és a Segítők1, és akik követték őket 
jó cselekedeteket téve. Allah 

elégedett velük és ők is elégedettek 

Allah-hal. És Kerteket készített elő 

a számukra, amelyek alatt folyók 
folynak, örökkön abban fognak 

tartózkodni. Ez lesz a hatalmas 

győzelem. 

101. A körülöttetek élő beduinok 

között és Medina lakói között is 
vannak képmutatók, akik 
megmakacsolták magukat a 
képmutatásban. Te (Muhammad- 

Allah áldja meg és adjon Neki 

örök üdvösséget) nem ismered 
őket. Mi ismerjük őket. Kétszer 
fogjuk őket büntetni, majd 

hatalmas büntetéshez vitetnek 

vissza. 

102. És (vannak) mások (akik) 
beismerték a bűneiket. Ők helyes 
cselekedetet kevertek össze más 
rosszal. Talán Allah 

kiengesztelődve fog feléjük 
fordulni. Bizony Allah 

Megbocsátó és Irgalmas. 

j&\j ÍSp)j£vj 

\'x3\ 

(§)ál g£y» 

1 Anas-tól maradt fenn: A Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) 

mondta: Í4A hit jele a Segítők szeretete. A képmutatás jele a haragvás a Segítőkkel 

szemben.” Al-Buhárí Sahlh-ja N. 17 (A Segítők kifejezés arabul násirun vagy 

nasirun tbsz. ansür, határozott alak al-ansdru, ők azok, akik segítették, támogatták 

és hittek a Prófétában (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) az és a 

Hazrag törzsből Medinában.) 



9. Az at-Tawbatu Guz’: 11 311 \\ ^ Sj 

103. Vegyél a javaikból sadaqa-1 

(adakozás), hogy tisztátalanságukat 

megszüntesd és megtisztítsd őket 

általa! És imádkozz értük! Az 

imádságod talán nyugalom lesz a 

számukra. Allah Halló és Tudó. 

104. Talán nem tudják, hogy Allah 

elfogadja az 0 szolgái megbánását 

és átveszi az adományokat. Bizony 

Allah a Kiengesztelődő és az 
Irgalmas. 

105. És mondd (Muhammad- Allah 

áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget): „Cselekedjetek! 

Allah látni fogja a tetteiteket és 
az Ő Küldötte is és a hívők. Majd 
a láthatatlan és a látható világok 

Tudója elé vitettek. És Ő tudatni 

fogja veletek mit cselekedtetek.” 

106. Másoknak pedig várniuk kell Allah 

parancsára. Vagy megbünteti őket, 

vagy kiengesztelődve fordul 

feléjük. Allah Tudó és Bölcs. 

107. És azok, akik mecsetet emeltek a 

kár okozás szándékával és 

hitetlenségből továbbá, hogy 
széthúzást szítsanak a hívők között 

és hogy leshelye legyen azoknak, 

akik előtte háborúztak Allah-hal és 

a Küldöttével (Muhammad- Allah 
áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) és akik bizonyosan 

megesküsznek arra, hogy: „Mi 

csak a legjobbat akartuk!” Allah 

tanúsítani fogja, hogy ők hazugok1. 

(Jőj 

(É) Mt>\X&L 

A vers kinyilatkoztatásának az oka: A Próféta (Allah áldja meg és adjon neki örök 
í 
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108. Soha nem állj fel abban! Az a 
mecset, amely az első naptól az 
istenfélelemre alapíttatott az 

méltóbb arra, hogy abban állj fel 

(imára). Abban olyan férfiak 

vannak, akik azt szeretnék, ha 
megtisztulnának. Allah szereti a 

megtisztulókat. 

109. Vajon az jobb-e, aki istenfélelemre 

alapozta építményét és az Allah-tól 
származó elégedettségre, vagy az, 

aki egy vízmosta, omlásra kész 

homokpad szélére alapozta 
építményét, amely vele együtt a 

Pokol tüzébe omlik le? Allah nem 

vezérli a bűnösök népét. 

110. Az építmény, amit építettek, meg 

nem szűnő kétség lesz a 
szívükben, ha csak a szívük 

darabokra nem szakad szét (a 

halálukkal). Allah Tudó és Bölcs. 

111. Allah megvásárolta a hívőktől a 
személyüket és a javaikat, mivel 

JfJlJ \Xj\ aJ 

íj* 

i in y iH, 

'í> ^ 'íX XP*'? . f T 

j J*,\s 4U 

;j2íáí> 

JL^ÍLÍj Jb-iN 

üdvösséget) Medinába való megérkezése előtt élt ott egy férfi, aki még a 

Tudatlanság korában keresztény lett, a neve: Abü cÁmir ar-Ráhib. Miután a Próféta 

(Allah áldja meg és adjon neki örök üdvösséget) Medinába érkezett, s az Iszlám 

ügye egyre magasabbra emelkedett Badr-ot követően, a Próféta (Allah áldja meg és 

adjon neki örök üdvösséget) felszólította őt az iszlámra, ám az megtagadta azt. 

Elmenekült Mekkába, majd Hiraql-hoz, és segítséget kért a muzulmánok elleni 

háborúra, amire ígéretet is kapott. Majd levelet írt a népének, hogy sereg fog menni 

és elűzik Muhammad-ot. Megparancsolta nekik, hogy építsenek valami leshelyet, 

ekkor kezdtek a mecset építésébe, közel Quba mecsetjéhez. Miután az építkezést 

befejezték kérték a Prófétát (Allah áldja meg), hogy imádkozzon abban. Allah 

Küldötte (Allah áldja meg és adjon neki örök üdvösséget) mondta: (Mi most úton 

vagyunk, de ha visszatérünk, ha Allah is úgy akarja.) Majd Tabük-bó\ 

visszatértében, Medinától egy napi járóföldre, Gábriel eljött hozzá és hírt adott neki 

a ‘széthúzás Mecsetjéről’ (arabul: masgidu-d-dirár), s azt, hogy építői mire 

készülnek a muzulmánok ellen hitetlenségükben. Allah Küldötte (Allah áldja meg) 

embereket küldött, hogy rombolják azt le. 
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nekik jár majdan a Paradicsom. 

Harcolnak Allah Útján: ölnek és 

megöletnek. Igaz ígéretként Tőle 

a Tórában, az Evangéliumban és 

a Koránban. És ki az, aki Allah- 

nál igazabban tartja be a 

megállapodását? Örvendezzetek 
hát a vásárotoknak, amit kötöttetek. 

Ez lesz a hatalmas győzelem1! 

112. (Akik lelkét Allah megvásárolta ők 
azok) Akik készek a megbánásra, a 
(Allah-ot) szolgálók, a magasztalok, 

az ájtatos gyakorlatokat végzők, a 

meghajlók, a leborulók, a 
helyénvalót megparancsolok, a 

rosszat megtiltok, akik megtartják 
Allah törvényi előírásait. Hirdess 
örömhírt a hívőknek! 

113. A Prófétának és azoknak, akik 

hisznek nekik nem szabad 

bocsánatot kérniük a társítok 
számára, még akkor sem, ha azok 

rokonok. Miután világos lett a 

számukra, hogy ők a Pokol 
népéhez tartoznak. 

114. Ibrahim (Ábrahám) bocsánatkérése 

az apja számára csupán egy ígéret 
alapján történt, amelyet korábban 
ígért meg neki2. Ám miután 
világos lett, hogy ő Allah ellensége 

mentesnek nyilvánította magát tőle. 

^ ? %% cytj ö\ \ j 

\jjj 

^ i J \ ül^-=aUj 

1 Gabir bin cAbdulláh hagyományozta: Az Uhud-i csata napján egy férfi jött el a 

Prófétához (Allah áldja meg és adjon neki örök üdvösséget), aki megkérdezte: Meg 

tudod mondani nekem, hol leszek ha mártíromságot szenvedek el? A Próféta (Allah 

áldja meg és adjon neki örök üdvösséget) azt válaszolta: A Paradicsomban. A férfi 

ekkor eldobta azt a néhány szem datolyát, amit a kezében tartott. Harcolni kezdett 

míg el nem érte a mártíromságot. Al-BuharI Sahíh-ja.. 

Azaz Abrahám ígérte meg korábban az apjának, hogy bocsánatot fog kérni a számára. 
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Bizony Ibrahim (Ábrahám) együtt 

érző és elnéző. 

115. Allah soha nem fog tévelygésbe 

vinni egy népet azt követően, 

hogy már vezérelte őket. Míg meg 

nem világítja nekik mit féljenek. 
Bizony Allah mindenről tud. 

116. Bizony Allah-é az egek és a föld 

királysága. Ő kelt életre és küld a 
halálba. Nincs nektek Allah 

helyett más támogatótok, sem 

segítőtök. 

117. Allah bizony kiengesztelődve 
fordult a Próféta felé és a 
Kivonulók felé és a Segítők felé, 

akik követték őt (Muhammad- 

Allah áldja meg és adjon Neki 

örök üdvösséget) a szorongattatás 

órájában azután, hogy egy 
csoportnak közülük már-már a 

szíve ferdeségre hajlott1. Ezután 

kiengesztelődve fordult feléjük. 

Bizony Ő velük szemben Kegyes 

és Irgalmas. 

118. És azon háromhoz is 

(kiengesztelődve fordult)2, akik 

hátrahagyattak addig, amíg 
bármilyen tágas is, szűk lett nekik 

a föld és lelkűk összeszorult, és 
úgy gondolták nincs menedék 

Allah-tól, csak Nála. Majd 
kiengesztelődve fordult feléjük. 

0 Á=U 3 

0J 3 KÁj J 

% áj & 

M ^'A ■> 

1 Ezen Kegyes Vers szintén a Tabük-x portyára utal, amikor is a muzulmán sereg 

nagy nehézségek, élelem és víz hiányában és hatalmas forrós ágban vonult ki. Ld. 

Ibn Katír Kommentárját! 

2 A Vers három ^ár-beli férfira utal: Kacb bin Malik, Hilál bin Umayya, Murára 

bin ar-Rabf. Ld. Ibn Katír Kommentárját! 
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hogy ők is bűnbánattal éljenek. 

Bizony Allah a Kiengesztelődő és 
az Irgalmas. 

119. Ó, ti, akik hisztek! Féljétek 

Allah-ot! És tartozzatok az 
igazak1 közé! 

120. Medina népének és azoknak, akik 
körülötte élnek a beduinok közül 
nem lett volna szabad 

lemaradniuk a Prófétától. És nem 
lett volna szabad saját magukat 
többre tartani, mint az ő életét. 
Azért mivel nem szenvednek 

szomjúságtól, sem fáradságtól, 
sem pedig éhségtől Allah Utján. 
És nem tettek egyetlen lépést 

sem, amely a hitetlenek haragját 
idézte volna elő, és nem éri őket 
az ellenségtől semmi rossz 
anélkül, hogy kegyes cselekedet 
gyanánt föl ne íratna az nekik. 

Bizony Allah nem tünteti el a 

kegyesek jutalmát. 

121. És nem adakoznak sem kicsiny 
adományt, sem nagyot és 

egyetlen wadT-n (völgy, szoros a 

sivatagban) sem vágnak keresztül 
anélkül, hogy föl ne íratna az 
nékik, (azért) hogy Allah a 

legjobb cselekedeteik szerint 
jutalmazza őket. 

Síj0^^ 

1 cAbdulláh hagyományozta a Prófétától (Allah áldja meg és adjon Neki örök 
üdvösséget), aki mondta: Az igazságosság vezet el az al-birru-hoz (kegyesség, 
őszinteség) és bizony az al-birru vezet el a Paradicsomba. Az ember pedig addig- 
addig mond igazat míg az igazak közül való lesz. A hazugság vezet az al-fugür-hoz 
(bűnösség, rossz végrehajtása). Az al-fugür pedig a Pokolba vezet. Az ember pedig 
addig-addig hazudozgat, míg végül Allah-nál a hazugok közé íratik fel. Al-Buhari 
Sahfh-jsL N.5743 
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122. És nem kellett volna a hívőknek 
mindannyiuknak kivonulniuk. 

Miért nem vonult ki minden 
csoportjukból egy csapat, hogy 
okosodjanak a vallásban és 

inthessék népüket, miután 
visszatértek hozzájuk. Talán így 

óvakodnak majd. 

123. Ó, ti, akik hisztek! Harcoljatok 
azok ellen a hitetlenek ellen, akik 
körülöttetek élnek, hogy 
érezhessék a szigorotokat! És 

tudnotok kell, hogy Allah az 

istenfélőkkel van! 

124. És ha kinyilatkoztatik egy süra, 
van (a képmutatók) közöttük 
olyan, aki mondja: „Közületek kit 

gyarapítóit ez hitben?” Azok, 
akik hisznek, őket gyarapította ez 

hitben. Ők örvendeznek. 

125. Ami pedig azokat illeti, akiknek 
szívében betegség van, azoknak 
fokozza a tisztátalanságát a 

tisztátalanságukhoz. És ők úgy 

halnak meg, hogy hitetlenek. 

126. Talán nem látják, hogy minden 
évben próbának vettetnek alá 

egyszer, vagy kétszer? Majd 
ezután nem mutatnak bűnbánatot 

és nem okulnak. 

127. És ha kinyilatkoztatik egy süra, 
egymásra néznek: „Vajon lát 
benneteket valaki?” Majd 
félrefordulnak. Allah elfordította 

a szívüket, mivel ők olyan 

emberek, akik nem fognak fel 

semmit. 

\ \ÜjV2o4ÍA Aj j 
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128. Bizony eljött már hozzátok egy 

Küldött (Muhammad- Allah áldja 
meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) magatok közül. 

Keserves az a számára, ha valami 

baj ér benneteket, értetek aggódik 

és a hívők iránt jóságos és 
irgalmas. 

129. És ha elfordulnak, akkor mondd: 

„Allah elégséges a számomra! La 
Haha illa Huwa (Nincs más isten 

csak Ő!) Őrá hagyatkozom és Ő a 

Hatalmas Trón Ura.” 
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Yunus /10 J 

A Yünus1 c. süra. 

Mekkái. 
Verseinek száma: 109. 

Kivéve a: 40,94,95,96. verseket. 
Az Éjszakai utazás c. süra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 
nevében 

1. Alif-lám-rá Ezek a Bölcs Könyv 
(ezen Korán) Versei. 

2. Vajon csodának tekintik-e az 
emberek, hogy egy közülük való 
férfinak (Muhammad Prófétának- 

Allah áldja meg és adjon Neki 
örök üdvösséget) sugalltuk, hogy: 
„Intsd az embereket! És hirdess 
örömhírt azoknak, akik hisznek! 

Nekik vitathatatlan elsőbbségük 

van az Uruknál!” Mondták a 

hitetlenek: „Bizony ez 
nyilvánvaló varázsló!” 

3. Bizony a ti Uratok Allah, Aki 
megteremtette az egeket és a 

földet hat nap alatt, majd a Trón 

fölé emelkedett2, irányítva a 

parancsot. Nincs közbenjáró csak 
az Ő engedelme után. Ő Allah, az 
Uratok! Őt szolgáljátok! Hát nem 

okultok. 

4. Hozzá lesz majdan visszatérésetek, 
mindenkinek közületek. Ez Allah 

ígérete igazságként. Ő kezdi el a 
teremtést, majd megismétli, hogy 

*%\ 

je <ji4\ 

1 A szúra címe a 98. versből ered. 
2 Az istiwa- ‘a felemelkedés, a magasság felé történő elmozdulás’ úgy, ahogyan az 

az Ő magasztosságához illik. 
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méltányosan jutalmazza meg 
azokat, akik hisznek és kegyesen 

cselekszenek. Akik pedig 

hitetlenkednek, nekik forrásban 
lévő víz lesz az italuk és 

fájdalmas büntetés amiatt, hogy 
hitetlenkedtek. 

5. Ő az, Aki a napot fényességnek 
és a holdat világosságnak 

teremtette meg, s (különböző) 
állapotokat rendelt el a számára, 
hogy számlálhassátok az éveket 
és az időszámítást. Allah ezt 

igazsággal teremtette meg. Ő 
megmagyarázza a Jeleket az 
olyan embereknek, akik tudnak. 

6. Bizony az éjszaka és a nappal 
váltakozásában és abban, amit 
Allah az egekben és a földön 

teremtett, jelek vannak az olyan 

emberek számára, akik istenfélők. 

7. Bizony azok, akik nem 

vágyakoznak a Velünk való 

találkozásra, elégedettek az 

evilági élettel és megnyugszanak 
abban. És azok, akik a Mi 

Jeleinkkel szemben hanyagok, 

8. Nekik a Tűz lesz a lakhelyük 
azért, amit megszereztek 
maguknak. 

9. Ám azokat, akik hisznek és 

jótetteket cselekszenek, őket az 
Uruk a hitük által az Igaz Útra 
vezérli. Alattuk folyók folynak az 

örök gyönyör Kertjeiben. 

10. Ott az ő fohászuk: „Magasztaltassál, 

Urunk! (subhanaka-Llahumma)” 

0 l QJ o 
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És üdvözlésük: „Békesség!” És a 

fohászuk vége pedig (mindig): 
„Bizony hála legyen Allah-nak, a 
Világok Urának! {al-hamdu li- 

Llahi Rabbi-l-Álammá)” 

11. És ha Allah úgy siettetné a 
rosszat az emberekkel szemben, 
ahogyan ők siettetni szeretnék a 

jót, akkor bizony már elrendelte 

volna az ő megszabott idejüket. 
Ám Mi engedjük azokat, akik 

nem áhítozzék a Velünk való 
találkozást, az ő tévelygésükben 

bolyongani. 

12. És ha az embert rossz éri, akkor 
fohászkodik hozzánk az oldalán 

(fekve), ülve, vagy állva. Ám 
miután elhárítottuk róla a rosszat, 

továbbmegy mintha nem is 
fohászkodott volna Hozzánk 
valami rossz miatt, ami érte. így 
díszíttetett fel a túlzóknak az, 

amit cselekszenek. 

13. Bizony már elpusztítottunk 
századokat előttetek is, amidőn 
ők bűnöket követtek el. Eljöttek 

hozzájuk a Küldötteik a 
nyilvánvaló bizonyítékokkal, ám 

ők nem hittek. Mi ilyen módon 
jutalmazzuk a vétkesek népét. 

14. Majd utódaikká tettünk meg 
benneteket a földön, hogy 

megfigyeljük ti hogyan 

cselekedtek? 

15. És amikor a Mi Verseink 
nyilvánvaló bizonyítékokként 

recitáltatnak nekik, azok, akik 

Jz 

.JLto JoO 
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nem áhítozzék a Velünk való 
találkozást azt mondják: „Hozz 

egy Koránt, ami más, mint ez! 

Vagy változtasd meg!” Mondd 
{Muhammad- Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget): „Én 

nem változtathatom meg azt 
magamtól. Én csupán azt 

követem, ami sugalltatott nekem. 
Ha szembefordulnék az 

Urammal, akkor egy hatalmas 
Nap büntetésétől kellene félnem.” 

16. Mondd (Muhammad- Allah áldja 

meg és adjon Neki örök 

üdvösséget): „Ha Allah akarta 

volna akkor nem recitáltam volna 

nektek azt és nem tudattam volna 

veletek azt. Hiszen egy életet 

leéltem már közöttetek ezelőtt. Hát 
nem fogjátok fel az eszetekkel?” 

17. És ki bűnösebb, mint az, aki 

hazugságot kohol Allah ellen, 

vagy meghazudtolja az Ő Jeleit? 

Bizony nem boldogulnak a 
vétkesek. 

18. És Allah helyett olyat szolgálnak, 

ami sem ártani, sem használni nem 

képes nekik. És azt mondják: „Ezek 
a mi közbenjáróink Allah-nál!” 

Mondd: „Talán olyasvalamiről 

akartok hírt adni Allah-nak, amiről 

0 nem tud, sem az egekben sem a 

földön?” Magasztaltassék, 
mennyire felette áll Ő annak, amit 
társítanak. 

19. Az emberek kezdetben egyetlen 

közösséget (egyetlen vallást 

<f) 

(f) JtQs- 

JptSÁ-^ 
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követtek) alkottak1. Ám 
nézetkülönbség támadt közöttük. 

És ha nem lett volna a szó, amely 

már elhangzott az Uradtól, akkor 
bizony már döntés született volna 

azzal kapcsolatban, amiben 

összekülönböztek. 

20. És azt mondják: „Miért nem 

küldetett le a számára Jel az 

Urától?” Mondd: „A láthatatlan 
(tudása) Allah-é! Várjatok csak! 

Én is veletek várakozom.” 

21. És ha irgalmat kóstoltattunk meg 

az emberekkel azután, hogy csapás 
sújtotta őket, ők fondorlatot szőttek 

a Mi Jeleinkkel kapcsolatban. 

Mondd: „Allah gyorsabban sző 
fondorlatot.” A Mi Küldötteink (az 

Angyalok) bizony feljegyzik azt, 

amit ti fondorkodtok. 

22. Ő az, Aki utaztat benneteket a 

szárazföldön és a tengeren. Mikor 

aztán a hajón vagytok és azok jó 

széllel futnak velük, örvendeznek 

annak. Majd viharos szél éri el őket 
és minden oldalról hullámok 

támadnak és úgy hiszik, hogy azok 

mindenfelől körülvették őket- 

Allah-hoz fohászkodnak, őszinte 

hittel azért, hogy: „Ha megmentesz 

bennünket ebből, akkor a hálásak 

közé fogunk tartozni.” 

1 Abü Hurayra hagyományozta a Prófétától (Allah áldja meg és adjon Neki örök 
üdvösséget), aki mondta: Minden újszülött a fiira-ra (a tiszta, romlatlan, muzulmán 
egyistenhit) születik. A két szülő teszi őt zsidóvá, kereszténnyé vagy mágushitűvé. 
(Hasonlatos ez ahhoz) Ahogyan egy állat megszül egy hibátlan kis állatot. 
Észrevesztek-e azon valamiféle csonkítást? Al-BuhárI Sahih-jaN. 1293 



10. A Yunus Guz’: 11 323 ^ ' U~“ Ji 

23. Ám miután megmentette őket, 

jogtalan erőszakot követnek el a 
földön. Ó, emberek! Az 

erőszakotok bizony saját magatok 

ellen irányul. Az evilági élet 

múlandó örömeit (élvezitek). 
Majd Hozzánk lesz 

visszatérésetek. És Mi majd hírül 
adjuk nektek mit cselekedtetek. 

24. Bizony az evilági élet példázata 

hasonlatos a vízhez, amit 

lebocsátottunk az égből és 
összekeveredtek vele a föld 
növényei, amelyekből az 

emberek és az állatok esznek. 

Mikor aztán a föld magára öltötte 

díszeit és felékesítette magát és 

annak lakói azt gondolják, hogy 

hatalmuk van felettük, akkor a Mi 
parancsunk elérte azt- egy éjjel, 

vagy egy nap- és olyanná tettünk 
mint a learatott, mintha tegnap 

nem is virágzott volna. Mi így 

magyarázzuk a Jeleket az olyan 
népnek, amely elgondolkozik. 

25. És Allah szólít fel a Békesség 

Házára (a Paradicsom)! És Ő azt 

vezet az Egyenes Útra, akit akar. 
Hizb22. 

26. Azoknak, akik kegyesen 

cselekszenek a legjobb jár1 és 
még ráadás is. És nem fogja 

arcukat sem fekete por, sem 

megaláztatás borítani. Ők a 

Paradicsom lakói. Ők örökkön 

SS ^ o -áŰ 
Oíj-xü >^>1 

1 A ‘legjobb’ a kommentátorok szerint a Paradicsom. Az ezt követő ‘és még ráadás 
is’ jelentése pedig a Magasztos Allah-ra tekintés öröme. 
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abban fognak tartózkodni. 

27. És azok, akik rossz tetteket 

szereztek, azoknak a rossz 

tettekhez hasonló jutalom jár. 
Megaláztatás fogja őket elborítani. 

Senki sem védelmezheti meg őket 

Allah-tól. Arcukat, mintha az 

éjszaka sötét darabja fedné be. Ők 

a Tűz népe! Örökkön abban 

fognak tartózkodni. 

28. És azon a Napon, amikor 
összegyűjtjük mindannyiukat. 

Majd azt mondjuk azoknak, akik 

társítottak: „A helyetekre, ti és a 

társaitok!” És elválasztjuk őket 
egymástól. És mondják a társaik: 

„Ti nem minket szolgáltatok.” 

29. Allah elégséges tanú köztünk és 

köztetek arra, hogy mi nem 

törődtünk a ti szolgálatotokkal. 

30. Ott minden lélek megtapasztalja 
azt, amit korábban követett el. És 

Allah-hoz, az ő igazi Urukhoz 

vitetnek. És eltünedeznek 

mellőlük azok, akiket koholtak. 

31. Mondd (Muhammad- Allah áldja 

meg és adjon Neki örök 

üdvösséget): „Ki az, aki 
gondoskodik rólatok az égből és a 

földből, vagy ki az, aki a hallás és 

a látás fölött rendelkezik és ki 

hozza elő az élőt a halottból és ki 

hozza elő a halottat az élőből? Ki 

rendezi a parancsot?” Azt fogják 

mondani: „Allah!” És te mondd: 

„Hát nem vagytok istenfélők?” 

$ Sí- ^ ^ 2 
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32. íme Ő Allah! A ti igazi Uratok! 

Mi más lehetne az Igazságon túl, 

mint a tévelygés?1 Hogyan 
fordulhattok így el? 

33. így lett igazzá az Urad szava 

azokkal szemben, akik vétkeztek: 

Ők nem hisznek. 

Jjc >\i j£i 4X>\jJ==h\is 

34. Mondd: „Van-e a társaitok között 
valaki is, aki elkezdi a teremtést? 

Majd megismétli azt?” Mondd: 

„Allah kezdi el a teremtést és Ő 

ismétli azt meg. Hogyan 

fordulhattok el?” 

35. Mondd: „Van-e valaki is a 

társaitok között, aki az Igazsághoz 

vezérelhet el?” Mondd: „Allah 
vezérel az Igazsághoz. Vajon az 

méltóbb-e arra, hogy kövessék. 

Aki az Igazsághoz vezet el, avagy 
az, aki nem leli azt meg csak, ha 
vezettetik? Mi van veletek? 

Hogyan ítélkeztek?” 

36. A többségük csupán vélekedést 
követ. A vélekedés azonban 
semmit sem ér az Igazsággal 

szemben. Bizony Allah tudja, 

hogy ők mit tesznek. 

37. Ezt a Koránt nem lehetett 

kitalálni a semmiből, Allah 

nélkül. Ám megerősítése ez 
annak, ami már előtte is volt és az 

írás magyarázata, kétség nem 

» 9'i cíő \ \*''£'*'\ r ^ 9 

JpJijS^si 

'íp\ 

4ÍÍ l£A^4 0^ \\őáb 

jájjo 

1 cA’isa-tól -Allah legyen elégedett vele- Allah Küldötte (Allah áldja meg és adjon 
Neki örök üdvösséget) mondta: t4Aki valami olyat vezet be a mi ügyünkbe, ami 
nem tartozik ahhoz, az elvetendő.” (valamilyen újítást vezet be az Iszlámba, 
amelynek semmi alapja sincs. A fordító) 
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férhet hozzá, a Világok Urától1. 

38. Vagy azt mondják: „Ő maga 

(Muhammad - Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget) 

találta ki.” Mondd: „Hozzatok 
egy hozzá hasonló süra-1! És 
fohászkodjatok, Allah helyett, 

akihez csak tudtok, ha az igazat 

szólók közül valók vagytok.” 

39. Nem! Meghazudtolták azt, aminek 

a tudását át nem foghatják, és 

aminek a magyarázata még nem 

jött el hozzájuk. így hazudtoltak 

meg azok is, akik előttük voltak. 

Figyeld csak meg milyen lett a 

sorsa a bűnösöknek! 

40. Van közöttük olyan, aki hisz 

benne, és van közöttük olyan, aki 

nem hisz benne. A te Urad jobban 

tudja kik a romlást terjesztők. 

41. És ha meghazudtolnak téged, 

mondd: „Nekem megvan a 

magam cselekedetem és nektek is 

megvan a magatok cselekedete. 

Ti mentesek vagytok attól, amit 

én cselekszem, és én is mentes 
vagyok attól, amit ti cselekedtek.” 

42. Vannak közöttük olyanok, akik 

figyelnek rád. Vajon te hallóvá 

teheted-e a süketeket, ha egyszer 

nem használják az eszüket? 

0 

iSy. 

J ^ ki ^ ^ 
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1 Abü Hurayra hagyományozta: A Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki örök 
üdvösséget) mondta: (A Próféták között minden Próféta kapott valamilyen csodát, 
aminek következtében az emberek biztonságot élvezhettek és hihettek. Ám, amit én 
kaptam az az Isteni Sugallat volt, amit Allah sugallt nekem. Remélem, hogy nekem 
lesz a legtöbb követőm a Feltámadás Napján.) Al-Buhárl Sahlh-ja N.4696 
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43. Vannak közöttük olyanok, akik 
rád néznek. Vajon vezetheted-e a 
vakokat, ha egyszer nem látnak? 

44. Bizony Allah nem követ el bűnt 

az emberek ellen semmiben. Ám 

az emberek követnek el bűnt 
maguk ellen. 

45. És azon a Napon, amikor 

összegyűjti őket, (úgy tűnhet) 

mintha csak egyetlen órát 

maradtak volna a napból. 
Felismerik egymást. Bizony 
kárvallott vesztesek azok, akik 

meghazudtolták az Allah-hal való 
találkozást. Ok nem vezéreltettek 

az Igaz Úton. 

46. Akár megmutatjuk neked1 egy 

részét annak, amivel fenyegetjük 

őket, akár elragadunk téged- 

Hozzánk lesz a visszatérésük. 
Majd pedig Allah tanú arra, hogy 
mit cselekszenek. 

47. Minden közösségnek van egy 
Küldötte! És ha eljön a Küldöttük, 
Igazságos ítélet születik közöttük. 

Nem szenvednek el jogtalanságot. 

48. És azt mondják: tJMikor lesz ez a 

fenyegetés, ha az igazat szólók 

közül valók vagytok?” 

49. Mondd (Muhammad- Allah áldja 
meg és adjon Neki örök 

üdvösséget): ttNem rendelkezem 
a magam számára azzal a 

képességgel, hogy ártsak, vagy 

(Jj 

ly öúj tljűL 

YSitb OjJyjJ 
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1 Neked Muhammad (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) még életed 
folyamán. 
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hasznot hajtsak, kivéve ha Allah 

is akarja. Minden közösségnek 
megvan a szabott ideje. Ha eljön a 
szabott idejük nem késleltethetik 

azt egyetlen órával sem és nem is 
siettethetik.” 

50. Mondd: „Ha eljönne az Ő 

büntetése hozzátok éjjel, vagy 

nappal vajon mit siettetnének 

abból a vétkesek?” 

51. Talán csupán azután hisztek 

benne, hogy már bekövetkezett? 

És most? Hiszen siettettétek?! 

52. Majd az mondatik azoknak, akik 

bűnt követtek el: „Kóstoljátok 

meg az örök büntetést! Vajon mi 

másért kaptok most jutalmat, 

mint amit megszereztetek?” 

53. És kérdezősködni fognak nálad 

(Muhammad- Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget): 

„Vajon igaz ez?” Mondd: „Igen, 

az Uramra! Igaz! Ti nem tudjátok 

azt meggátolni.” 

54. És ha minden bűnt elkövetett lélek 

rendelkezne azzal, ami a földön 

van, bizony megváltaná magát 

azzal. Elrejtik a megbánást, mikor 

meglátják a büntetést. Igazságos 
ítélet tétetik közöttük. Ők nem 

szenvednek el jogtalanságot. 

55. Talán nem Allah-é mindaz, ami 
az egekben és a földön van? 

Vajon Allah ígérete nem igaz? 

Ám a legtöbben közülük nem 

értik meg. 

jjijí o'Jb iJÁP 
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56. Ő az, Aki életre kelt és a halálba 

küld. Hozzá fogtok visszatérni. 

57. Ó, emberek! Intés érkezett 

hozzátok az Uratoktól és 

gyógyulás arra, ami a lelketekben 

van és útmutatásként és 

könyörületként a hívőknek. 

58. Mondd: „Allah túláradó 

kegyelmének és könyörületének1 

örvendezzetek!” Ez jobb, mint az, 

amit összegyűjtenek. 

59. Mondd: „Hogyan vélekedtek arról, 

amit Allah bocsátott le nektek a 

gondoskodásból és ti abból 
egyrészt tilalmasnak tesztek meg 

és (egy másikat) megengedettnek. 
Mondd: „Vajon Allah adott 
engedélyt nektek erre, vagy Allah 
ellen koholtok hazugságot?” 

60. És mi a véleményük azoknak, 
akik hazugságot koholnak Allah 
ellen- a Feltámadás Napján? 
Allah a túláradó kegyelem Ura az 

emberekkel szemben. Ám a 
legtöbben közülük nem hálásak. 

61. És nem bocsátkozhatsz semmilyen 

ügybe és nem recitálhatsz arról 
Koránt és nem követhettek el 
semmilyen cselekedetet, anélkül- 

ha belemerültök abba- hogy ne 

lennénk tanúi. Az Urad előtt egy 
porszemnyi dolog sem maradhat 
rejtve a földön, vagy az égben. Sem 

ennél kisebb, vagy nagyobb, hogy 

(f|) 

J *\sLgj Ja 
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1 Az Igaz Vallásnak, az Iszlámnak, amelyet a számotokra rendelt el. Ld. Ibn Katír 
Kommentárját! 



10. A Yunus Guz’: 11 330 U ' ' ‘JJ"' 

az ne lenne nyilvánvaló írásban. 

62. Bizony Allah szeretett emberein1 
nincs félelem és ők nem 
szomorkodnak. 

63. Akik hittek és istenfélők voltak. 

64. Övék az örömhír az evilágon és a 
Túlvilágon. Allah szavait nem 

lehet megváltoztatni. Ez a 

hatalmas győzelem. 

65. És ne szomorítson el téged 

(Muhammad- Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget) az ő 
beszédük! Minden hatalom 
Allah-é. Ő a Halló és a Látó. 

66. Hát nem Allahé-e minden és 

mindenki, aki az egekben és a 
földön van. És mit követnek 

azok, akik Allah helyett társakhoz 

fohászkodnak? Ők csupán 
vélekedést követnek. Ők nem 
tesznek mást csak találgatnak. 

67. Ő teremtette meg az éjszakát a 

számotokra, hogy akkor 
megpihenhessetek és a nappalt, 

hogy láthatóvá tegyen. Bizony 

ebben jelek vannak az olyan 

emberek számára, akik hallanak. 

68. Mondják: „Allah fiút nemzett.” 
Magasztaltassék! Ő az, aki nem 

szorul semmire! Övé mind az, ami 
az egekben és a földön van. Van-e 

nektek erre bizonyítékotok? Vajon 

Allah-hal szemben olyasmit 

íül 
r . 

1 „Allah szeretett emberei” őket arabul waliyyun, tbsz. awliya ’u nevezzük. Ők azok, 
akik Allah egyedüli voltát hirdetik, kerülnek minden tilalmasat, amit Ő tiltott meg. 
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állítotok, amiről nem tudtok? 

69. Mondd: ttBizony azok, akik Allah 
ellen hazugságot koholnak, nem 

fognak boldogulni.” 

70. Múlandó élvezet az evilágon. Majd 
Hozzánk lesz a visszatérésük. Majd 
megkóstoltatjuk velük a kemény 
büntetést, amivel szemben tagadók 

voltak. 

71. Hirdesd nekik Nüh (Noé) 
történetét, midőn mondta a 

népének: UÓ, népem! Ha terhes a 
számotokra az itt létem és az, hogy 
Allah Jeleivel intelek benneteket, 

akkor én Allah-ra hagyatkozom. 
Egyezzetek meg tervetekben, ti és 

a társaitok! És ne okozzon gondot 
nektek a ti tervetek. Majd pedig 

hajtsátok végre ellenem azt és ne 
várassatok!” 

72. ttÁm ha elfordultok (az a ti 

dolgotok.) Én nem kértem ezért 

tőletek jutalmat. Bizony az én 
jutalmam egyedül Allah-ra 
tartozik. Én arra kaptam 

parancsot, hogy azok közé 

tartozzam, akik alávetik magukat 
(a muzulmánok).” 

73. Ám meghazudtolták őt. Mi 

azonban megmentettük őt és 

azokat, akik a bárkán voltak vele. 
És utódokká tettük őket. A vízbe 

fullasztottuk azokat, akik 

meghazudtolták a Mi Jeleinket. 
Figyeld csak meg milyen sorsra 
jutottak azok, akik intésben 
részesültek! 

í 1. 
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74. Majd Küldötteket küldtünk őutána 

az ő népeihez. Ők világos 

bizonyítékokat hoztak el nekik, ám 
nem voltak képesek hinni abban, 
amit korábban meghazudtoltak. Mi 

így pecsételjük le azok szívét, akik 
áthágnak. 

75. Majd pedig utánuk elküldtük 

Müsa-1 (Mózest) és Harün-1 a 
fáraóhoz és az előkelőihez a Mi 
Jeleinkkel. Ám azok gőgösek 
voltak. És vétkes emberek voltak. 

76. Miután elérkezett hozzájuk az 

Igazság Tőlünk, azt mondták: „Ez 

nyilvánvaló varázslat.” 

77. Mondta Müsa (Mózes): „Vajon 
olyasmit állítotok az Igazságról, 

miután eljött hozzátok: Vajon 

varázslat ez? A varázslók nem 
boldogulnak.” 

78. Mondták: „Talán azért jöttél el 
hozzánk, hogy elfordíts attól, amin 

apáinkat leltük? És kettőtöké 
legyen a hatalom a földön? Mi 

nem hiszünk nektek kettőtöknek.” 

79. És mondta a Fáraó: „Hozzátok 
elém az összes hozzáértő 

varázslót!” 

80. Miután varázslók megérkeztek, 

Müsa (Mózes) azt mondta nekik: 
„Dobjátok el, amit eldobandók 

vagytok!” 

81. Miután eldobták, Müsa (Mózes) 
mondta: „Amit ti bemutattok az 

varázslat! Allah semmivé fogja 

tenni azt. Bizony Allah nem 

^ JjS 15 
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gyarapítja azokat, akik romlást 
terjesztenek.” 

82. „És Allah az Ő szavai által 
megvalósítja az Igazságot, még ha 
ez nem is tetszik a vétkeseknek.” 

83. És népének csupán kevés 

leszármazottja hitt Müsa-nak 
(Mózesnek), mivel féltek a 
fáraótól és az előkelőitől, hogy 
megpróbáltatásnak veti őket alá. 

Bizony a fáraó gőgös volt a földön 
és ő a túlzók közé tartozott. 

84. És mondta Müsá (Mózes): „Ö, 
népem! Ha hisztek Allah-ban Reá 
hagyatkozzatok! Ha alávetitek 
magatokat- muzulmánokként.” 

85. Mondták: „Allah-ra hagyatkozunk. 
Urunk! Ne tégy minket kísértéssé 
a vétkes nép számára.” 

86. „És ments meg bennünket a Te 

irgalmad által a hitetlen néptől!” 

87. És sugalltuk Müsü-nak (Mózesnek) 

és a testvérének, hogy: „Emeljetek 
a népeteknek Egyiptomban 

házakat! És helyezzetek el a 

házaitokban qibla-X (imairányt és 

imahelyet). Tartsátok meg az imát! 

És hirdess örömhírt a hívőknek!” 

88. És mondta Müsá (Mózes): „Urunk! 

Te bizony a fáraónak és az 
előkelőinek díszeket és javakat adtál 

az evilági életben. Urunk! Hogy 
tévelygésbe vigyenek a Te Utadtól? 
Urunk! Semmisítsd meg a javaikat 
és keményítsd meg a szívüket, hogy 
ne higgyenek, míg meg nem 

4ÍIj 3 %3 
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látják a fájdalmas büntetést!” 

89. Mondta: „A ti kettőtök fohásza 

meghallgatásra talált. Az egyenes 

Utat kövessétek! És ne kövessétek 
azoknak az útját, akik nem tudnak!” 

90. És átvezettük Izrael fiait a tengeren. 
És követte őket a fáraó és a serege 

lázadozva és ellenségesen. Mikor a 

megfulladáshoz közel volt mondta: 

„Hiszem, hogy nincs más isten csak 
Ő, akiben Izrael fiai is hisznek, és 

én is azok közé tartozom, akik 

alávetik magukat.” 

91. Most (hiszel)? Holott korábban 

engedetlen voltál és azok közé 

tartoztál, akik romlást teijesztenek. 

92. Ma azonban mégis megmentünk 

a (halott) testedben, hogy jel legyél 

azok számára, akik utánad 

következnek. Ám sokan az emberek 

közül mégis figyelmetlenek a Mi 
Jeleinkkel kapcsolatban. 

93. És Izrael fiainak alkalmas lakhelyet 

jelöltünk ki és jó dolgokkal 

gondoskodtunk róluk. És csupán 

akkor támadt közöttük nézeteltérés 

miután eljött hozzájuk a tudás. A te 
Urad dönteni fog közöttük a 

Feltámadás Napján abban, amiben 

nézeteltérés volt közöttük. 

94. Ha kételyek gyötörnek téged 

{Muhammad- Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget) 

afelől, ami kinyilatkoztatott 

neked, úgy kérdezd meg azokat, 

akik olvassák a Könyvet, akik 

jó j\S 
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előtted (kapták meg). Bizony 

eljött hozzád az Igazság a te 

Uradtól. Ne tartozz hát a 

kételkedők közé! 

95. És ne tartozz azok közé, akik 
hazugságnak tartják Allah Jeleit! 

És így a kárvallottak közé tartozz. 

96. Bizony azok, akikkel szemben 

beteljesedett az Urad szava, ők 

nem hisznek. 

97. Még ha az összes jel el is jönne 
hozzájuk. Míg meg nem látják a 

fájdalmas büntetést. 

98. Vajon miért nem volt egyetlen 
város sem, amely hitt volna és 

hasznára lett volna a hite- kivéve 
Yünus népét? Miután hittek 
elhárítottuk róluk a megaláztatás 

büntetését az evilágon és egy ideig 

engedtük, hogy élvezzék azt. 

99. Ha a te Urad úgy akarta volna, 
akkor mindenki, aki csak a földön 

van mind hívő lett volna. Vajon 

te (Muhammad- Allah áldja meg 
és adjon Neki örök üdvösséget) 
kényszeríteni akarod az 

embereket arra, hogy higgyenek? 

100. Egyetlen lélek sem hihet csak 
Allah engedelmével. Azokra, 
akik nem élnek az eszükkel, a 

tisztátalanságot helyezi. 

101. Mondd: „Figyeljétek meg azt, 
ami az egekben és a földön van!” 

De sem a jelek, sem az intések 

nem használnak az olyan népnek 
semmit, amely nem hisz. 

í j ó ^ (3 
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102. Vajon mi mást várnak, mint, ami 

azoknak a példás büntetésére 
hasonlít, akik előttük enyésztek 
el. Mondd: „Várjatok csak, én is 
várakozni fogok!” 

103. Majd megmentjük a Küldötteinket 
és azokat, akik hisznek. Igen, ez a 
Mi kötelességünk, hogy 

megmentsük a hívőket. 

104. Mondd (Muhammad- Allah áldja 
meg és adjon Neki örök 

üdvösséget): „Ó, emberek! Ha 

kétségben vagytok az én vallásom 
(az Iszlám) felől (tudnotok kell), 
hogy én nem szolgálom azt, 

amiket ti szolgáltok Allah helyett. 

Hanem én Allah-ot szolgálom, 
Aki elszólít majd benneteket. És 
én arra kaptam parancsot, hogy 
azok közé tartozzam, akik hívők.” 

105. És, (arra is) hogy: .Jianif-ként 
fordítsd (.Muhammad- Allah áldja 

meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) arcodat a vallás felé 
és ne tartozz a társítok közé!” 

106. És arra, hogy: „Ne fohászkodj 

Allah helyett olyanhoz, ami nem 

használ neked, vagy ártani sem 
képes. Ha ezt teszed, úgy a 
bűnösök közé tartozol.” 

107. Ha Allah valami csapással sújt 

téged azt csak Ő háríthatja el. Ha 
pedig valami jót tartogat a 
számodra, azt semmi sem 

akadályozhatja meg. Eléri vele a 
szolgái közül azt, akit Ő akar. Ő a 

Megbocsátó és az Irgalmas. 
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108. Mondd! 6tÓ, emberek! Eljött már 

hozzátok az Igazság az Uratoktól. 

Aki az Igaz Úton vezéreltetik, az 

a maga számára teszi azt. Aki 
pedig eltévelyedik, az bizony a 
maga kárára tévelyedik el. Én 

nem vagyok a ti őrzőtök.” 

109. És azt kövesd (Muhammad- Allah 

áldja meg és adjon Neki örök 
üdvösséget), ami sugalltatok 

neked. Légy állhatatosan kitartó, 
míg Allah ítélkezik. Ő a legjobb 

ítélkező! 

i ^ ^ ^ -í ^ ^ 
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Hűd /11/ 
A HQd c. süra. 

Mekkái. 
Verseinek száma: 123. Kivéve a: 12,17,114. verseket, amelyek 

Medinaiak. 
A Yünus c. süra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 
nevében 

1. Alif-lüm-rü’. Könyv (Korán), 

amelynek a Versei szilárdan 

rögzítettek (és egyértelműek), és 

részletesen magyaráztattak1 a 

Bölcs és a Tudással Bíró által. 

2. (Tanítva azt, hogy) Egyedül Allah- 

ot szolgáljátok! És én (Muhammad- 

Allah áldja meg és adjon Neki örök 
üdvösséget) a ti intőtök és örömhír 

hozótok vagyok Tőle. 

3. (Megparancsolva:) És hogy 
Uratoktól kérjétek a bocsánatot! 

Majd Feléje fordulva mutassatok 

bűnbánatot! így megengedi nektek, 
hogy egy meghatározott ideig szép 
javakat élvezzetek. És azt, aki 

érdemes rá azt a kegyelmében 

részesíti. Ám ha elfordultok, én 

félek, hogy egy nagy Nap 

büntetése csap le rátok. 

4. Allah-hoz fogtok majdan 

visszatérni. Ő mindenre képes! 

5. Bizony ők összezárják keblüket, 

hogy elrejtőzzenek Előle. De 

midőn ők a ruháikba bújnak el, Ő 

1 Formailag szilárdan rögzített és tartalmilag világosan, egyértelműen megmagyarázott, 

így tehát tökéletes formáját és jelentését illetően. Ld. Ibn Katlr Kommentáiját! 
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tudja mit rejtenek el és mit hoznak 
nyilvánosságra. Ő ismeri a lelkek 
rejtett titkait. Guz’12. Hizb23. 

6. Minden (a föld hátán mozgó) 
élőlényről történő gondoskodás 
Allah feladata. Ő ismeri a nyugvó 
helyét és megőrzési helyét. 
Minden nyilvánvaló írásban1 van. 

7. Ő az, Aki megteremtette az 
egeket és a földet hat nap alatt és 
eközben a Trónja a vízen volt2. 
Hogy próbának vessen alá 
benneteket: közületek ki 
cselekszik helyesebben. És ha azt 
mondtad: „Ti feltámasztattok a 
halál után.” Bizony akkor azok, 
akik hitetlenek azt mondják: 
„Bizony ez nyilvánvaló 
varázslat!” 

8. És ha egy meghatározott ideig a 
büntetést elhalasztjuk velük 
szemben, azt mondják: „Mi 
tartotta azt vissza?” Bizony azon 
a napon amikor váratlanul 
meglepi őket, nem lehet elhárítani 
róluk azt. Körbeveszi őket az, 
amiből gúnyt szoktak volt űzni. 

9. Ha megkóstoltatjuk az emberrel a 
Tőlünk származó kegyelmet, 
majd elvonjuk azt tőle, úgy ő 

$ jsSí ijfiHí * 
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1 Ez az írás pedig az al-Lawhu-Mahfüzu-n (a Jól Őrzött Táblán) található. 
2 Abü Hurayra hagyományozta, miszerint a Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki 

örök üdvösséget) mondta: (A Magasztos Allah mondta: Adakozz és áradni fog rád 
az adakozás! És mondta: Allah keze tele van. Az (Ő) adakozása nem csökkenti azt 
semmivel sem. Éjjel és nappal is Adakozó Ő! És mondta: Hogyan vélekedtek? 
Adományoz azóta, hogy megteremtette az eget és a földet, ám az, ami a Kezében 
van nem csökkent ezáltal. És a Trónja a vízen van. A Kezében van a Mérleg. 
Lealacsonyít és felemel (azt, akit akar)). Al-BuhárT Sahih-ja N. 4407 
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reményét vesztett és hálátlan. 

10. Ám hajó kegyelemmel kóstoltatjuk 

meg a csapás után, amely érte őt, 

bizonnyal azt mondja: „Eltávoztak 

a rossz dolgok tőlem.” 0 

örvendezik és büszkélkedő. 

11. Kivéve azokat, akik állhatatosan 

kitartóak és kegyes tetteket 
cselekszenek. Nekik megbocsátás 

jár és nagy jutalom. 

12. Talán te (Muhammad- Allah áldja 
meg és adjon Neki örök üdvösséget) 

elhagyod egy részét annak, ami 

sugalltatott neked és emiatt a lelked 
szomorú, mivel ők azt mondják: 
„Miért nem bocsáttatott le neki 

kincs? Vagy miért nem jött vele 

angyal?” Te csupán intő vagy! 
Allah az, aki mindenre ügyel1. 

13. Vagy azt mondják: „Ő maga 

(Muhammad- Allah áldja meg és 
adjon Neki örök üdvösséget) 
találta ki!” Mondd: „Hozzatok 

hát tíz ehhez hasonló süra-t, amit 

ti találtok ki. És fohászkodjatok 

csak ahhoz, akihez tudtok Allah 

helyett, ha az igazat szóljátok.” 

14. És ha ők nem felelnek nektek, 

tudnotok kell, hogy Allah 

tudásával bocsáttatott le2. És azt 

is (tudnotok kell), hogy nincs más 

isten csak Ő (la Haha illa Huwa)\ 
Hát alávetitek-e magatokat 

sí i 
I UjjÜL* 

lyX^J ÍÜ áík*Í9 

($> óyí ^ ojj 

ll\ éí3 

1 Itt az arab szövegben a Wakilun szó található, amelynek a jelentése: örzö, felügyelő, 
valaminek a megbízottja, az ügyek irányítását végző. 

2 Ez a kinyilatkoztatás, a Korán. 
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(muzulmánokká váltok-e)? 

15. Aki az evilági életet akarja és 

annak díszeit, azoknak már itt 
megadjuk a tetteikért járó teljes 

jutalmat és semmiben sem 

szenvednek kárt. 

16. Ők azok, akiknek a Túlvilágon 
csak a Tűz jár. Kárba vész az, 

amit cselekedtek ott. És hamisak 
az ő cselekedeteik. 

17. Talán (hasonló lenne hozzájuk) az, 

aki az Urától származó bizonyíték 

(ezen Korán) alapján van és azt egy 
Tőle származó tanú (Gibril, 

Gábriel) recitálja neki és előtte ott 

volt Müsá (Mózes) könyve 
irányadóként és kegyelemként. Ők 
hisznek benne. Az pedig, aki 

megtagadja azt (a Koránt) a pártok1 

közül annak a Tűz a megígért 

helye. Ne legyen kétséged felőle! 
Ez az Uradtól származó igazság! 

Ám a legtöbb ember nem hisz. 

18. És ki lehetne vétkesebb, mint az, 
aki hazugságot kohol Allah ellen? 
Ők majdan az Uruk elé vezettetnek 

és a tanúk mondják: uŐk azok, akik 

hazudtak Allah-hal szemben2.” 
Allah átka a bűnösökön! 

tí j4Í 

Utó ÁÁ5 

02 ^ oő 

^ OÍjJ 02 

G Xí==> \ o^2-J^’1' 022 

1 Itt az arab eredetiben az ‘al-ahzabu’ szó szerepel, ez a következőkre utal: 

keresztények, zsidó és nem muzulmán arab törzsek, különböző csoportosulásai. 

2 Safwán b. Muhriz hagyományozta: Miközben Ibn cUmar a tawáf-ot (a Kacba 

körüljárását végezte) egy férfi ment oda hozzá és mondta: Ó, Abü cAbdu-r- 

Rahman! Vagy azt mondta: Ó, Ibn cUmar! Hallottál valamit a Prófétától (Allah 

áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) az an-nagwá-val (meghitt beszélgetés a 

Magasztos Allah és az Ő szolgája között a Feltámadás Napján) kapcsolatban? 

Mondta: Hallottam a Prófétát (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget), 

amint mondja: A hívő közel hozatik az Urához. Hisám (a hagyomány láncolatának 



11. A Hűd Guz’: 12 342 ^ Y e-JjUl ^ ^ űj 

19. Akik távol tartanak Allah Útjától és 

azt szeretnék, ha az ferde lenne. Ők 
a Túlvilággal szemben hitetlenek. 

20. Ők nem fogják tudni megmásítani 

(és így megmenekülni) a földön 

(Allah rendelését.) Allah helyett 
nem lesz nekik segítőjük. 
Megkettőzött büntetés lesz a 

részük. Nem voltak képesek 
hallani és nem láttak. 

21. Ők azok, akik saját magukat 

vitték kárhozatba. És eltűntek 
mellőlük azok, amiket koholtak. 

22. Kétségtelen, hogy a Túlvilágon 

ők a legnagyobb vesztesek. 

23. Bizony azok, akik hisznek és 

jótetteket cselekszenek és 

alázatosan viselkednek az Urukkal 

szemben, ők a Paradicsom Népe! 
Örökkön abban fognak lakozni. 

24. A két csoport példázata olyan, mint 

a vak és a süket összehasonlítva a 
látóval és a hallóval. Vajon 
egyenlők-e ők egymással- ha a 

példázatban összehasonlíttatnak? 

Hát nem hallgattok az intésre? 

25. Bizony korábban elküldtük Nüh-t 

(Noét) az ő népéhez (aki így 

szólt:): «Én a ti nyilvánvaló 

£i3\'ü^\jl5Í 

(J)1!y^=*'iíj 

(J)Oj aIíJÍ 

Ü JUíSj 

korábbi továbbadója) mondta: A hívő közel jön. Míg nem az Ura leplet nem helyez 

rá és el nem ismerteti vele a bűneit. (A Magasztos kérdezni fogja:) Ismered-e ezt a 

bűnt? Mondja (a hívő): Igen, ismerem (én tettem). Kétszer ismétli el. Majd (a 

Magasztos) mondja: Én eltakartam a bűneidet a világban, ám ma megbocsátom 

neked azokat. Majd jó cselekedeteinek lapja felgöngyölíttetik. Ám, ami másokat, 

vagy a hitetleneket illeti (velük kapcsolatban) nyilvánosan kihirdettetik a tanúk előtt 

uŐk azok, akik hazudtak Allah-hal szemben.” Al-BuhárI SaJnh-ja N. 4408 
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intőtök vagyok!” 

26. (Arra intelek:) „Hogy egyedül 
Allah-ot szolgáljátok! Én félek, 

hogy egy fájdalmas Nap büntetése 
fog benneteket sújtani.” 

27. És az előkelők, akik hitetlenek 
voltak az ő népéből mondták: 
„Mi téged hozzánk hasonló 

embernek látunk. És úgy látjuk, 

hogy közülünk csak az alantas, 
meggondolatlan emberek 
követnek téged- azok is 

meggondolatlanul. És nem látunk 
benned semmi kiválóságot velünk 
szemben. Mi úgy véljük te a 
hazugok közé tartozol.” 

28. Mondta: „Ó, népem! Hogyan 
vélekednétek ha nyilvánvaló 
bizonyítékom lenne az Uramtól 
és (arról, hogy Ő) a Tőle 
származó könyörületben 
részesített engem. Ám ti azzal 
szemben vakok vagytok. Vajon 

rátok kényszeríthetjük-e azt, ha ti 
ellene vagytok?” 

29. „Ó, népem! Én nem kérek ezért 

tőletek javakat. Az én jutalmam 
egyedül Allah-ra tartozik. Én nem 
űzöm el azokat, akik hisznek. Ők 
bizony találkozni fognak az 

Urukkal. Én úgy látom ti tudatlan 
nép vagytok!” 

30. „Ó népem! Ki segít meg engem 

Allah-hal szemben, ha elűzöm 
őket? Hát nem okultok?” 

31. „Én nem mondom nektek, hogy 

nálam vannak Allah tárházai és 

\í ^jUa/lji\ táj 

J1/1'Íj 
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azt sem, hogy a láthatatlan tudója 

vagyok. És nem mondom, hogy 
angyal vagyok. És nem mondom 
azokról, akiket a ti szemetek 
lenéz, hogy Allah nem fogja őket 

semmiféle jutalomban részesíteni. 
Allah jobban tudja mi van az ő 
lelkűkben. Ha ezt tenném a 
bűnösök közé tartoznék.” 

32. Mondták: „Ó Nüh (Noé)! Bizony 
vitáztál velünk és hosszúra 
nyújtottad a vitát velünk. Hozd 

hát elő azt, amivel fenyegetsz 

bennünket! Ha az igazat mondók 

közül való vagy!” 

33. Mondta: „Egyedül Allah hozhatja 

azt el nektek, ha Ő akarja. És ti 

azt nem hiúsíthatjátok meg.” 

34. „És nem használ a tanácsom- 
még ha tanácsot is akarnék adni 
nektek- ha Allah tévútra akar 

vinni benneteket. Ő a ti Uratok és 
Hozzá fogtok visszavitetni.” 

35. Vagy azt mondják (a hitetlenek 
Mekkában): „Ő (Muhammad- 
Allah áldja meg és adjon Neki 
örök üdvösséget) találta azt (a 

Koránt) ki.” Mondd: „Ha én 
találtam volna ki, akkor a vétség 

engem terhel. Ám én mentes 
vagyok attól, amit ti bűnömül 
rótok fel.” 

36. És sugalltatott Nüh-nak (Noénak), 

hogy: „Senki sem fog hinni a 
népedből, csak azok, akik már 
hittek (korábban is). És ne 

bánkódj amiatt, amit ők tesznek.” 

4jjHí 
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37. ..És építsd fel a bárkát a szemünk 
előtt és a Mi sugallatunk szerint! 
És ne emelj szót Nálam azokért, 
akik bűnöket követtek el. Ők 

azok, akik vízbe fognak fulladni.” 

38. Es készíti a bárkát. És 

valahányszor az előkelők 
elhaladnak mellette az ő népéből, 
gúnyolódnak vele. Mondta: 

„Gúnyolódjatok csak rajtunk! Mi 

is gúnyolódni fogunk veletek, 

ahogyan most ti gúnyolódtok.” 

39. „És meg fogjátok tudni kit fog 

büntetés sújtani, ami őt szégyenbe 

borítja. És kire fog folyamatos 
büntetés telepedni.” 

40. Míg végül eljött a Mi parancsunk 

és felforrt a katlan1 és mondtuk: 
„Vigyél minden fajtából egy 
párat és a családodat- kivéve azt, 

akivel szemben már elhangzott a 

Szavunk- és azokat, akik 
hisznek.” Ám csupán kevesen 
voltak azok, akik hittek. 

41. Mondta (Noé): „Szálljatok fel rá! 
Allah nevében legyen haladása és 
lehorgonyzása!” Bizony az én 

Uram Megbocsátó és Irgalmas. 

42. És a bárka hegyekhez hasonló 
hullámokon haladt velük. Nüh 
(Noé) szólította a fiát, aki egy 

külön helyen volt: „Ó, fiam! 

Szállj fel velünk! És ne tartozz a 

jLjla oUo 

{/M&j ójti Á* if 
! 

1 Itt az arab eredetiben az ‘al-tannüru' áll, amit a ‘katlan’ szóval fordítottam. Szótári 

jelentése lehet még: üst, kemence. Ibn cAbbás-tól maradt fenn: Ennek jelentése ‘a 

föld felszíne’. Azaz a fold felszíne forrásokká válik, amelyek vize bugyogni, forrni 
kezd, majd ezek a forrásban lévő vizek előtörnek és mindent elárasztanak. 
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hitetlenek közé!” 

43. Mondta (a fiú): „Én egy hegyen 

keresek menedéket, amely 
megvéd engem a víztől.” Mondta: 
„Ma nincs senki, aki megvédene 

Allah parancsától, kivéve azt, akin 

könyörül.” Hullám tornyosodon 
fel közöttük és a megfulladok 

közé tartozott. 

44. És mondatott: „Ó, Föld! Nyeld el 
a vizedet!” És: „Ó, Ég! Hagyd 
abba (az eső árasztását)!” És a víz 

leapadt. És a parancs beteljesedett. 

És al-Güdi hegyén állapodott meg 

(a bárka.) És mondatott: 
„Pusztuljon a bűnösök népe!” 

45. És szólította Nüh (Noé) az ő Urát 

és mondta: „Uram! A fiam a 
családomhoz tartozik. És az 

ígéreted az igazság. És Te vagy a 

legbölcsebb Ítélőbíró.” 

46. Mondta: „Ó, Nüh (Noé)! Ő nem 

tartozik a családodhoz. Ő nem 

cselekedett helyesen. Ne kérdezz 

olyanról, amiről nincs tudásod. 
Óva intelek, nehogy a tudatlan 

néphez tartozz.” 

47. Mondta: „Uram! Hozzád 
menekülök az elől, hogy olyat 

kérdezzek Tőled, amiről nincs 

tudásom. És ha nem bocsátasz 
meg nekem és irgalmazol, úgy én 
a kárvallott vesztesek közé fogok 

tartozni.” 

48. Mondatott: „Ó, Nüh (Noé)! 
Ereszkedj le (a bárkából) a Tőlünk 

tj*'^ 1 üt ^\ 3^ 

(fhtó JiaIÍ 

^jJJl) 
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származó békességgel és áldásokkal 

rád és azon közösségeken, akik 

veled vannak! Némely közösségnek 

egy ideig engedjük, hogy élvezzék 

(az evilági életet), majd fájdalmas 
büntetés éri el őket Tőlünk.” 

49. Ez azon történetek közé tartozik, 

amelyek a láthatatlant alkotják', 
ám Mi sugalljuk azt neked 

(Muhammad- Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget). Te 

nem ismerted azt és a néped sem 
ezelőtt. Légy hát állhatatosan 

kitartó! A jó vég az istenfélőké! 

50. És cÁd-hoz a testvérüket Hűd-ot 

(küldtük el), aki mondta: „Ó, 

népem! Szolgáljátok Allah-ot! 

Nincs más isten a számotokra 

Rajta kívül. Ti csupán hazugságot 
koholok vagytok.” 

51. „Ó, népem! Nem kérek tőletek 

ezért jutalmat. Az én jutalmam 
egyedül Arra tartozik. Aki 

megteremtett engem. Hát nem 
fogjátok fel ésszel?” 

52. „És ó. Népem! Kéijetek bocsánatot 

az Uratoktól! Majd forduljatok 

bűnbánattal feléje! És Ő (esővel) 
bőségesen áradó eget küld nektek 
és erőtöket erővel növeli meg. És 
ne forduljatok el bűnösként!” 

53. Ők mondták: „Ó, Hüdl Te nem 

hoztál nyilvánvaló bizonyítékot 
nekünk. És mi nem hagyjuk el az 

isteneinket a te szavad alapján. És 

99 \ ^ ^ ^ 
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Szó szerint: a Lathatatlan híreiből valók (min anha ’i-l-gaybi) 
í 
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nem hiszünk neked.” 

54. Mi csak azt mondhatjuk: 

„Valamely istenünk rosszal vert 
meg téged.” Mondta: „Allah-ot 
hívom tanúul és tanúskodjatok ti 

is arról, hogy én mentes vagyok 

attól, amit ti társítotok 

55. Melléje! Szőjetek csak ármányt 

mindannyian, majd ne várassatok! 

56. Én bizony Allah-ra, az én Uramra 
és a ti Uratokra hagyatkozom. 
Nincs egyetlen élőlény, amelynek 

ne ragadná meg az üstökét. Bizony 

az én Uram az Egyenes úton van!” 

57. „Ha elfordultok (az a ti dolgotok.) 
Én bizony továbbítottam azt, 

amivel elküldettem hozzátok. Az én 

Uram más népet fog a helyetekre 

állítani. És ti semmiben sem 
lehettek ártalmára. Bizony az én 
Uram mindenek felett Őrző.” 

58. És miután eljött a mi parancsunk, 
megmentettük Hűd-ot és azokat, 

akik vele együtt hittek- a Tőlünk 
származó könyörület által. Szigorú 
büntetéstől mentettük meg őket. 

59. Ez volt cÁd(népe)! Tagadták az 
Uruk Jeleit és szembefordultak az 

Ő Küldötteivel. És minden 
megátalkodott hatalmaskodó 

parancsait követték. 

60. Az evilági létben átok járt a 
nyomukban és a Feltámadás 

Napján is. Bizony cÁdnem hitt az 

ő Urában. Pusztuljon ' Ad, Hűd 

népe! 

pej 
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61. És Tamüd törzséhez1 testvérüket 

Sülik-ot (küldtük el). Mondta: „Ó, 
népem! Allah-ot szolgáljátok! 
Nincs a számotokra más isten Rajta 

kívül. Ő keltett életre benneteket a 

földből és adott nektek lakhelyet 
ott. Tőle kérjetek bocsánatot, majd 

Hozzá forduljatok bűnbánattal! 
Bizony az én Uram közel van és 
meghallgat.” 

62. Mondták: ..Ő Süli/j] Ezelőtt a 

reménység voltál közöttünk. Vajon 
azt akarod megtiltani nekünk, 
hogy azt szolgáljuk, amit apáink is 
szolgáltak. Mi bizony gyötrő 

kétségben vagyunk azzal szemben, 

amire te szólítasz fel bennünket.” 

63. Mondta: L.Ő. népem! Hogyan 

vélekedtek arról, hogy nekem 

nyilvánvaló bizonyítékom van az 
Uramtól és a Tőle származó 

könyörületben részesített engem? 

És ki fog engem megsegíteni 

Allah-hal szemben, ha Ellene 
fordulok. Csupán káromat 
növelitek.” 

64. „Ó, népem! Ez Allah nősténytevéje, 
jel nektek! Engedjétek enni Allah 
földjén! És ne illessétek rosszal, 

mert különben közeli büntetés 
fog benneteket elérni.” 

65. Elvágták az inait. Mondta: 

„Élvezzétek még (az evilági életet) 

a házaitokban három napig. Ez 

J*J\ 

(j) 

<j (J\jÓ3L&jyLjü 

1 A kommentátorok véleménye szerint ez a nép al-Higr városaiban (amit arabul 

Madá ’inu-l-Higr-nok nevezünk) lakott, a Tabuk és Medina (al-Madinatu-l- 
Munawarrah) közötti területen. 
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meghazudtolhatatlan ígéret.” 

66. És miután eljött a Mi parancsunk, 

megmentettük Sálih-ot és azokat, 

akik vele együtt hittek- Tőlünk 
származó könyörületből, annak a 
Napnak a szégyenétől. Bizony a 
te Urad az Erős és a Hatalmas. 

67. És azokat, akik vétkeztek 

(borzalmas) kiáltás (büntetése, 
as-sayhatu) ragadta el és reggelre 

kelve holtak voltak, arcukon 

feküdve a házaikban. 

68. Mintha soha nem laktak volna 

ott. Bizony Tamüd törzse nem 

hitt az ő Urának. Pusztuljon 

Tamüdl 

69. Bizony korábban eljöttek a Mi 

Küldötteink Ibrahim-hoz 

(Ábrahámhoz) az örömhírrel. 

Mondták: „Békesség! (Salömuny’ 

Mondta: „Békesség!” És 
késedelem nélkül egy sült borjút 

hozott elő. 

70. És amikor látta, hogy kezük nem 

ér hozzá (az ételhez) és nem tudta 

mi van velük, félelem fogta el. 
Mondták: „Ne félj! Mi Lót 

népéhez küldettünk el!” 

71. A felesége, aki ott állt, elnevette 

magát. Ishdq (Izsák) örömhírét 

közöltük vele és Ishdq után 

Yacqüb-ét (Jákobét). 

72. Mondta: „Jaj nekem! Hogyan 
szülhetnék, mikor már öregasszony 

vagyok? És a férjem is öreg már. 

Bizony különös dolog ez!” 

0 
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73. Mondták: „Vajon csodálkozol 

Allah parancsán? Allah könyörülete 

és áldásai rátok! Ó, ti háznépe! Ő 
Áldott és Magasztalt.” 

74. Miután elszállt Ibrahim-xó\ 

(Ábrahámról) a félelem és eljött 

hozzá az örömhír vitába szállt 
Velünk (a Mi küldötteink által) 
Lót népét illetően. 

75. Bizony Ibrahim (Ábrahám) elnéző, 
együtt érző és megbánásra kész 
volt. 

76. „0, Ibrahim (Ábrahám)! Fordulj el 
ettől! Bizony az Urad parancsa már 
elérkezett. És bizony elháríthatatlan 
büntetés fogja őket elérni.” 

77. És mikor eljöttek a Mi Küldötteink 

Lóthoz, gondterhelt lett miattuk és 

gyenge volt oltalmazni őket. És 
mondta: „Kínos nap ez!” 

78. És eljött rohanvást hozzá az ő 

népe- ők korábban rossz dolgokat 

követtek el. Mondta: „Ó, népem! 
Ezek a lányaim1! Ők tisztábbak a 
számotokra. Féljétek Allah-ot és 
ne gyalázzatok meg engem a 

vendégeimben! Hát nincs 
közöttetek egyetlen igaz férfi 
sem?” 

79. Mondták: „Te tudod, hogy mi 

semmiféle joggal nem 
rendelkezünk a lányaiddal 
kapcsolatban. És azt is tudod, 
hogy mi mit akarunk.” 

a » ■< 

©J 

^ 
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1 A ‘lányaim’ kifejezés a nők összességére, a női nemre értendő, tehát a tisztes házas 

élet ajánlatosabb, mint bármely törvénytelen, illetve ferde nemi élet. 
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80. Mondta: <.Bárcsak lenne erőm 
veletek szemben! Avagy egy erős 
támaszhoz fordulhatnék!” 

81. Mondták (a Küldöttek): UÓ, Lót! 
Mi a te Urad Küldöttei vagyunk! 
Ők nem érhetnek el hozzád. És 
indulj el a családoddal, amikor az 
éjszaka a legsötétebb! Senkinek 
közületek nem szabad 
visszafordulnia- kivéve a 
feleségedet. Őt az fogja sújtani, 
ami a többieket sújtja. Az ő 
időpontjuk a reggel. Hát nincs-e 
már a reggel közel?” 

82. Miután elérkezett a Mi parancsunk: 
Mi a feje tetejére állítottuk azt és 
egymásra rakott, egymást követő 
siggil-d (égetett agyag téglákkal)1 
záporoztattuk őket. 

83. Amelyek a te Uradnál jelöltettek 
meg2. Ez nincs messze a 
bűnösöktől. Hizb24. 

84. És Madyan-hoz3 testvérüket 
Sucayb-ot (küldtük el). Mondta: 
41Ó, népem! Allah-ot szolgáljátok! 
Nincs más isten a számotokra 
Rajta kívül. És ne rövidítsétek 
meg a mértéket és a mérleget! 
Látom jól megy a sorotok. Ám én 
félek, hogy benneteket egy 

íiís 3 \j is 

) 

k>* 
j? ' 

^=4^ ót? 

1 Többen a Társak Közül, mint például Ibn cAbbas, is azt mondják, hogy a siggil szó 

perzsa eredetű, amely két szóból tevődik össze: ‘sang’ tíkő” jelentéssel és a ‘g<?/’ 

ttanyag, agyag” jelentéssel. Ez a siggil szó megjelenik még a 15:74-es Versben és a 

105:4-es versben is. 
2 Itt az arab eredetiben a ‘musawwamatarí szó szerepel, a kommentátorok többsége 

az mondja: amelyekre ráíratott annak neve, akit a kő majdan sújtani fog. 

3 Itt egy régi arab törzsről van szó, akik Madyan vidékén éltek, al-Higdz és a mai 

szíriai területek között, közel Macán-hoz. 
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mindent körülvevő Nap büntetése 
fog sújtani.” 

85. „És ó, népem! És adjatok teljes 
mértéket és súlyt! És ne 
rövidítsétek meg az embereket 
semmiben! És ne terjesszetek 
gonoszul romlást a földön!” 

86. „Ami megmaradt nektek Allah-tól 

az jobb nektek, ha hívők vagytok. 
Én nem vagyok a ti őrzőtök.” 

87. Mondták: „Ó, Sucayb\ Vajon a te 
imáid azt parancsolják nekünk, 

hogy hagyjuk el azt, amit apáink 
szolgáltak? Vagy azt, hogy a 

javainkkal ne azt tegyük, amit 
akarunk? Te bizony az elnéző és 
igaz vagy!1” 

88. Mondta: „Ó, népem! Mit 

gondoltok, ha nyilvánvaló 

bizonyítékom van az Uramtól, Aki 

szépen gondoskodva gondoskodott 
rólam és ha nem akarom a hátatok 
mögött azt tenni, amitől tiltalak 
benneteket, csupán a jobbítást 
akarom, amennyire csak képes 

vagyok. Ám csak Allah adhat erre 
egyedül erőt. Őrá támaszkodom és 
Hozzá fordulok bűnbánattal.” 

89. „Ó, népem! A velem való 
szakításotok ne vigyen benneteket 
egy olyan bűn elkövetésére, amiért 
az sújtana benneteket, ami Nüh 
(Noé) népét sújtotta és Hűd népét, 
és Sálih népét. És Lót népe nincs 
messze tőletek.” 

’A-kA j;őíyí£Síi 

<S» 

Jlí 

Ez gúny és élcelődés a részükről. 
í 
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90. * .Kérjetek bocsánatot az 
Uratoktól, majd forduljatok 
Hozzá megbánással! Bizony az én 
Uram Irgalmas és Szeretetteljes.” 

91. Mondták: 4ÍÓ, Sucayb\ Nem sokat 
értünk mi abból, amit te mondasz. 
És mi úgy látjuk, hogy gyenge 
vagy te közöttünk. És ha nem lenne 
egy kicsiny csoport körülötted, 
akkor megköveznénk téged. Nincs 
neked hatalmad felettünk.” 

92. Mondta: UÓ, népem! Vajon a 
csoportom nagyobb hatalommal 
bír felettetek mint Allah? Majd 
mindezt a hátatok mögé vetitek? 
Bizony az Uram átfogja tudásával 
azt, amit ti tesztek.” 

93. ttÓ, népem! Cselekedjetek a 
helyzetetek szerint! Én is így 
fogok cselekedni. És meg 
fogjátok tudni kit fog sújtani 
büntetés, amely megszégyeníti őt. 
És azt is, hogy ki a hazug. 
Várjatok csak! Én is veletek 
várok.” 

94. És miután elérkezett a Mi 
parancsunk, megmentettük 
Sucayb-ot és azokat, akik vele 
együtt hittek- a Tőlünk származó 
könyörületként. És azokat, akik 
bűnöket követtek el a (borzalmas) 
kiáltás (büntetése, as-sayhaíu) 
ragadta meg és reggelre kelve a 
házaikban az arcukon feküdtek. 

95. Mintha soha nem laktak volna 
ott. Pusztuljon Madyan, amiként 
pusztulnia kellett Tamüd-nak is. 

±,\ 

4$ 
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96. És bizony elküldtük korábban 
Müsd-1 (Mózest), a Jeleinkkel és 
nyilvánvaló hatalommal. 

97. A fáraóhoz és az előkelőihez. Ám 
ők a fáraó parancsát követték. De 
a fáraó parancsa nem igaz úton 
járó. 

98. Ő fog a népe élén haladni a 
Feltámadás Napján. A Tűzbe 
fogja őket vezetni. Milyen 
szörnyű itatóhelyre jelennek meg. 

99. Az evilági létben átok járt a 
nyomukban és a Feltámadás 
Napján is. Milyen borzalmas 
ajándék az, amit ajándékba kapnak. 

100. Ez a városok történetei közül 
való. Elmondjuk azt neked 
(Muhammad- Allah áldja meg és 
adjon Neki örök üdvösséget). 
Van olyan, amely még áll, mások 
meg olyanok, mint a learatottak. 

101. Nem Mi vétkeztünk ellenük, hanem 
ők maguk vétkeztek saját maguk 
ellen. És miután elérkezett az Urad 
parancsa, nem használtak nekik 
semmit az ő isteneik, amelyekhez 
Allah helyett fohászkodtak. És nem 
tettek mást csak a veszteségüket 
fokozták. 

102. Ilyen a te Urad csapása, ha 
megbünteti a városokat, amelyek 
bűnösök. Bizony az Ő csapása 
fájdalmas és kemény1. 

i \yCú\$ 

Üt iÜ 
tó- ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

\j>j 7&CÍ} i 

(f) 

1 Abu Musa hagyományozta: Allah Küldötte (Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) mondta: 'Bizony Allah haladékot ad a bűnösnek. Ám végül 
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103. Bizony ebben jel van annak, aki 
féli a Túlvilág büntetését. Olyan 
Nap lesz az, amelyen 
összegyűjtetnek az emberek és 
amelyen jelen lesz mindenki. 

104. Meghatározott ideig halászijuk el 
csak. 

105. Azon a Napon midőn eljő, egyetlen 
lélek sem beszélhet csak az O 
engedelmével. Lesz közöttük, aki 
kárhozott és lesz, aki boldoguló 
lesz. 

106. Azok, akik kárhozatra ítéltettek, 
ők a Tűzben lesznek, üvöltözve 
és kiáltozva. 

éih jól 

* Aj bUS 

f -í- 

107. Örökkön abban tartózkodva, míg 
az egek egek és a föld föld, 
kivéve azokat, akiket az Urad 
akar. Bizony a te Urad azt tesz, 
amit akar. 

108. És azok, akik boldogulnak, a 
Paradicsomban lesznek, örökkön 
abban tartózkodva, míg az egek 
egek és a föld (létezik), kivéve ha 
az Urad másként nem akarja. 
Véget nem érő ajándék ez! 

109. Ne legyen kétséged (Muhammad- 

Allah áldja meg és adjon Neki 
örök üdvösséget) afelől, hogy mit 
szolgál ez a nép. Ugyanazt 
szolgálják, amit az apáik 
szolgáltak ezelőtt. Bizony Mi 

Ü J Ij*3 LLKj ül 'ÁjXaÚ i 
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megragadja őt és (soha többé) nem engedi el.’ Majd ezt recitálta: (Ilyen a te Urad 

csapása, ha megbünteti a városokat, amelyek bűnösök. Bizony az Ő csapása 

fájdalmas és kemény) Al-BuhárT SahJh-ja. N. 4409 
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megrövidítés nélkül adjuk meg az 
őket megillető részt. 

110. Korábban Müsá-nak (Mózesnek) 
adtuk meg az írást. Ám vita 
támadt azzal kapcsolatban. És 
bizony, ha már nem hangzott 
volna el a Szó az Urad részéről, 
már ítélet született volna velük 
kapcsolatban. Gyötrő kétségek 
között vannak ők! 

111. Bizony a te Urad mindenkinek 
teljes fizetséget ad a cselekedeteiért. 
Ő tudja, hogy ők mit cselekszenek. 

112. Jáij (Muhammad- Allah áldja meg 
és adjon Neki örök üdvösséget) 
hát az Egyenes Úton, ahogyan az 
megparancsoltatott neked, te és az, 
aki veled együtt megbánással 
fordul Allah-hoz! Ne kövessetek 
el túlkapásokat! Ő tudással 
rendelkezik arról, hogy ti mit 
tesztek. 

113. És ne forduljatok elégedettséggel 
azok felé, akik vétkeket követnek 
el, nehogy titeket is a Tűz érjen 
el. Nincs nektek segítőtök Allah 
helyett. És nem segít nektek senki. 

114. Végezd el az imát a nap két 
végén és az éjszaka korai 
óráiban! Bizony a jótettek 
megszüntetik a rosszakat. Ez 
intés azoknak, akik 
megemlékezők1. 

115. Légy állhatatosan kitartó! Allah 
bizony nem vesztegeti el a 

í i-" 

oü 

űiy' 
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1 Fordítható így is: ‘Ez okulás azoknak, akik készek az okulásra.’ 
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helyesen cselekvők jutalmát. 

116. Ha lettek volna az előttetek élt 
nemzedékekben jámbor emberek, 
akik megtiltották volna a romlás 
terjesztését a földön (de nem 
voltak) kivéve egy keveset, akiket 
megmentettünk közülük. És azok, 
akik vétkesek voltak az élet nekik 
juttatott örömeit követték és 
bűnösök voltak. 

117. Az Urad nem pusztította volna el 
a városokat bűnös módon, úgy, 
hogy azok j óravalók lettek volna. 

118. Ha az Urad úgy akarta volna, 
akkor az embereket egyetlen 
közösséggé1 tette volna. Ám ők 
mindig összekülönböznek. 

119. Kivéve azokat, akiken az Urad 
megkönyörült2. Erre teremtette 
őket. Teljesedjék be az Urad 
szava: „Bizony megtöltöm a 
Poklot dzsinnekkel és emberekkel 
együttesen.” 

120. Azért mondjuk el a Küldöttek 
történetei közül ezt neked 
(Muhammad - Allah áldja meg és 
adjon Neki örök üdvösséget), 
hogy megerősítsük általa a 
szívedet. És eljött hozzád 
ezekben az Igazság és intés, és 

ói ót 

>!> 
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líÜlji 
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1 Ummatan wahidatan: egyetlen nemzetté, közösséggé, amely egyetlen vallást, az 
Iszlámot követi. 

Ehhez olvassuk a híres hagyományt: A zsidók 71 csoportra szakadtak szét, a 

keresztények 72 csoportra szakadtak szét. Ez a vallási Közösség (a muzulmánok 

Umma-ja) 73 csoportra fog szétszakadni, mindegyikük a Tűzben lesz, kivéve egy 

Csoportot közülük. Megkérdezték: Melyik az? Ó, Allah Küldötte! Ő pedig így 

válaszolt: Ők azok, akik azt követik, amit én teszek és az én Társaim. 
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figyelmeztetés a hívőknek. 

121. És mondd azoknak, akik nem 
hisznek: „Cselekedjetek a 
helyzetetek szerint, mi is így 
cselekszünk (a magunk módján).” 

122. „És várjatok csak! Mi is 
várakozunk.” 

123. Allah-ot illetik meg az egek és a 
föld rejtett dolgai. Hozzá vitetik 
vissza minden dolog. Őt szolgáld 
hát, és Reá hagyatkozz! Az Urad 
nem figyelmetlen azzal szemben, 
amit ti tesztek. 
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József /12./ i 
A Yüsuf1 c. süra. i üfe^ :ami 

Mekkái. 
Verseinek száma: 111. Kivéve az 1., 2.. , 3., és 7. verseket, amelyek 

Medinaiak. 
A Hőd c. süra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 

nevében 

1. Alif-lam-ra \ Ezek a világos 
Könyv (a Korán) Versei. 

2. Arab Koránként2 nyilatkoztattuk 
ki3. Talán felfogjátok ésszel. 

3. Mi a legszebb történetet mondjuk 
el neked (Muhammad- Allah 
áldja meg és adjon Neki örök 
üdvösséget) azzal, hogy ezt a 
Koránt kinyilatkoztatjuk Neked. 
Bizony ezelőtt (az isteni 
kinyilatkoztatás megérkezése 
előtt) azok közé tartoztál, akik 
ügyet sem vetnek rá. 

4. Midőn mondta József az apjának: 
ttÓ, apám! Én bizony láttam 
tizenegy csillagot és a Napot és a 
Holdat. Láttam azokat, amint 

1 A szúra címe a tartalma alapján született, hiszen szinte az egész József és családja 

történetét mondja el. 

2 A Kegyes Korán a Qurays törzs nyelvén nyilatkozatott ki. Anas-tól maradt fenn, 

miszerint TJtmán hivatta Zayd bin Tábit-ot és cAbdulláh bin az-Zubayr-t és Sa°Id 

bin al-cÁs-t és cAbdu-r-Rahman bin al-Harit bin Hisám-ot, akik leírták (a Koránt) a 

szövegét. És cUtmán azt mondta a három Qurays törzsből származó férfinak: Ha 

közietek és Zayd bin Tábit között bármiben is vita támad a Korán-t illetően akkor 

írjátok a Qurays nyelvén! Hiszen az az ő nyelvükön nyilatkoztatott ki. Ezt is tették. 

Al-Buhári Sahih-ja N. 3315 

3 E Vers magyarázatához Ibn Katír ezt írja. ‘Az arabok nyelve a legékesebben szóló, 

a legvilágosabb és a legalkalmasabb a gondolatok árnyalt továbbadására. Ezért a 

legnemesebb Könyv a legnemesebb nyelven nyilatkoztatott ki.’ Ld. Ibn Katír 

Kommentárját! 
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leborulnak előttem.” 

5. (Az apja) Mondta: „0, fiacskám! 

Ne mondd el a látomásodat a 

testvéreidnek! Nehogy azok 

ármánykodjanak ellened! Bizony 

a sátán az ember nyilvánvaló 

ellensége.” 

6. „így választ ki a te Urad. És 

megtanítja neked a történések 

magyarázatát és kitelj esíti az Ő 

kegyelmét irántad és Yacqüb 

(Jákob) nemzetsége iránt, 

ahogyan kiteljesítette atyáiddal 
szemben is előtted, Ibrahim-al 

(Ábrahámmal) és Ishaq-al (Izsák) 

szemben1. Bizony a te Urad Tudó 

és Bölcs.” 

7. József és testvérei (történetében) 

bizony jelek (áyatun) vannak a 

kérdezők számára. 

8. Midőn azt mondták: „Bizony 

József és az öccse2 kedvesebbek 

apánknak, mint mi, holott mi 
nagy csoport vagyunk. Bizony 
apánk nyilvánvaló tévelygésben 

van.” 

9. „Öljétek meg Józsefet, vagy 
űzzétek el egy más földre, hogy 
apátok arca csak felétek forduljon 

és hogy utána igaz emberek 

lehessetek.” 

99 VI 9' 
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1 cAbdulláh bin cUmar hagyományozta, miszerint a Próféta (Allah áldja meg és adjon 

Neki örök üdvösséget) mondta: (A Kegyes, aki a Kegyes fia, aki a Kegyes fia, aki a 

Kegyes fia. József, Jákob fia, aki Izsák fia, aki Ábrahám fia) Al-BuharI Sahih-ja N. 

4411 
2 Az öccse neve arabul Binyamm, ama magyarul Benjámin. 
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10. Egy szóló mondta közülük: „Ne 

öljétek meg Józsefet, hanem-ha 

valamit tenni akartok- vessétek a 

kút mélyére, hogy felszedhesse 
egy karaván!” 

11. Mondták: „Ó, apánk! Miért nem 
bízod ránk Józsefet? Mi bizony 

igaz, őszinte tanácsolok vagyunk 

iránta.” 

12. „Küldd el őt velünk holnap, hadd 
szórakozzon és játsszon! Mi 

bizony ügyelni fogunk rá!” 

13. Mondta: „Szomorúvá tesz, hogy 

el akarjátok vinni őt magatokkal. 

És félek, hogy farkas falhatja fel, 

mikor ti nem figyeltek.” 

14. Mondták: „Ha a farkas felfalná 

őt, holott mi seregnyien vagyunk, 

úgy mi is veszve vagyunk!” 

15. És miután elvitték és egyetértettek 

abban, hogy a kút mélyére vetik, 

sugallatot adtunk neki: „Hírt fogsz 

még adni ezen tettükről nekik, ám 

ők ezt nem fogják tudni.” 

16. És este sírva mentek az apjukhoz. 

17. Mondták: „Ó, apánk! Mi 

elmentünk versenyt futni és 

Józsefet a holmijainknál hagytuk 

és megette őt a farkas. Ám te nem 

hiszel nekünk, még ha az igazat 
szólók közül valók vagyunk is.” 

18. Hozták az ingét hamis vérrel 

(beszennyezve). Mondta: „Nem! 
Ti magatok terveltetek ki valami 

gonoszát. Szép türelem (az én 

^ A,a 

i \jVli lj 
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feladatom). Allah az, Akihez 

segítségért lehet folyamodni azzal 

szemben, amit ti szóltok.” 

19. És jött egy karaván, elküldték a 
vízhordójukat, aki megmerítette a 

vödrét és mondta: „0, örömhír! 

Ez egy fiatal ember!” Elrejtették 

őt, mint valami árucikket. Allah 
azonban tudja, hogy ők mit 

tesznek. 

20. És eladták őt potom áron, néhány 

dirham-ért1, mivel kicsire 

tartották. 

21. És mondta, aki megvásárolta őt 
Egyiptomból, a feleségének: „A 

helyes módon szállásold el! Talán 

még a hasznunkra lesz, vagy 

gyermekünkké fogadjuk.” így 
adtunk Józsefnek hatalmat a 

földön, hogy megtanítsuk neki a 

történések magyarázatát. Allah 

ura az Ő tervének. Ám a legtöbb 

ember nem tudja. 

22. És miután férfikorba érett, 
bölcsességet és tudást adtunk 

neki. Mi így jutalmazzuk a 

helyesen cselekvőket. 

23. Az az asszony, akinek a házában 

volt igyekezett elcsábítani őt. 

Bezárta az ajtókat és mondta: 

„Gyere ide!” Mondta: „Allah 

óvjon! Ő (az asszony férje) az én 

gazdám. Ő szépen szállásolt el. A 

bűnösök bizony nem boldogulnak.” 

SIS jLa o 
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24. Felébredt benne a vágy iránta1 

(József iránt) és benne (Józsefben) 

is felébredt volna a vágy iránta - 

ha nem látta volna meg az Ura 
bizonyítékát2. így történt ez, hogy 

elhárítsuk róla a rosszat és a 
fertelmeset3. Hiszen ő a Mi 
őszinte szolgáink közül való. 

25. Egymással versengve szaladtak 

az ajtó felé és az asszony hátulról 

szakította szét az ingét. Az 
ajtónál ott találták az asszony 

urát. Az (asszony) mondta: uMi a 

jutalma annak, aki a családoddal 

rosszat akart? Mi más lehetne, 

mint az, hogy bebörtönözzék, 

vagy fájdalmas büntetés.” 

26. Mondta (József) : tcŐ (az 
asszony) akart elcsábítani 

engem.” Annak (az asszonynak a) 

családjából egy tanú tanúsította: 

ttHa az inge elölről lenne 
elszakítva, akkor az asszony 

(y VjJUix^JCj£\j 

s\j\ 
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1 Az arab eredetiben a ‘hamma bV igét és vonzatát találjuk, jelentése, valamit tenni 

szándékozik, vágyakozni valamire. Ezen igével kapcsolatban olvashatjuk a hiteles 

hagyományt, amelyben a Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) 

mondja: A Magasztos Allah mondja: Ha az Én szolgám egy jó tettet készül végre 

hajtani, írjatok fel neki egy jó tettet. Ha azt meg is teszi tízet írjatok fel neki. Ha egy 

rossz tettet készül végrehajtani, ám nem teszi megjegyezzetek fel neki egy jó tettet, 

hiszen Miattam hagyta azt el. Ám, ha meg teszi csak egy rossz cselekedetet 

jegyezzetek fel ellene. 

2 Az ‘Ura bizonyítéka’ résszel kapcsolatban több vélemény is ismeretes. Ám legtöbbje 

az úgynevezett ‘isrá’iliyyáf történetekhez tartozik, ezért nem lenne hasznos azok 

felsorolása. A legáltalánosabban elfogadott álláspont az az, amelyiket Ibn Garir 

képvisel: A helyes, ha azt mondjuk: József az Ő Ura Jeleiből látott, amelyek 

visszatartották őt attól, hogy ezt a súlyos bűnt elkövesse. Azt is mondhatjuk, hogy 

az apját látta, vagy valamely angyalt, vagy felírást a falon. Nincs döntő bizonyíték 

egyikre sem. 

Itt az arab eredetiben az ‘al-fahsau’ illetve ennek a tárgyesete áll ‘al-fahsá ’a\ ami 

itt a törvénytelen nemi életre, a paráznaságra utal. 
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mondana igazat és ő (József) 

tartozna a hazugok közé.” 

27. „Ha azonban az inge hátulról 

szakíttatott el, akkor az asszony 

hazudik és ő az igazak közé 
tartozik.” 

28. És amikor (a férj) látta, hogy az 

(József) inge hátulról szakadt 

szét mondta: „Ez a ti női 
mesterkedésetek közül való. Bizony 

a ti mesterkedésetek hatalmas.” 

29. „Ó, József! Fordulj el ettől! Te 
pedig (asszony) kérj bocsánatot a 

bűnöd miatt! Bizony a vétkesek 

közé tartozol!” 

30. És az asszonyok a városban 

mondták:Azlz1 felesége 

megpróbálta elcsábítani a 

szolgálóját. Bizony az heves 

szenvedélyre gyújtotta. Mi úgy 
látjuk nyilvánvaló tévelygésben 

van.” 

31. Mikor az asszony hallotta a 

fondorkodó beszédüket, elküldetett 

értük és lakomát rendezett a 

számukra. Mindegyiknek kést 

adatott. És mondta (Józsefnek): 

„Menj ki hozzájuk!” Mikor azok 

meglátták magasztalták (a 

szépségét) és (meglepetésükben) 
megvágták a kezeiket. És 

mondták: „Allah óvjon meg 

bennünket! Ez nem ember, hanem 

(J) 

0 i£tyí/ífál 

:üí 

ojcÍÍí 

1 Az al-cAzízu (a szövegben elhagytam a szó végi V alanyeset végződést) szó 

jelentése ‘a hatalmas, a nagy’. Neve bizonyára társadalmi helyzetének magas 

voltára is utal. 
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valamilyen nemes angyal.” 

32. Mondta (az asszony): t Jme ez az, 

aki miatt becsméreltetek engem. 

Őt akartam elcsábítani, ám ö 

ellenállt a kísértésnek. És ha nem 
teszi meg azt, amit parancsolok 

neki akkor bizony börtönbe 

vettetem. És megvetettek közé 
fog tartozni.” 

33. Mondta: ttUram! A börtön jobb 

nekem, mint az, amire ők 

szólítanak engem! És ha nem 
fordítod el a fondorlatukat tőlem, 
akkor vágy ébred bennem 

irántuk. És a tudatlanok közé 

fogok tartozni.1” 

34. És az Ura meghallgatta őt és 
elfordította tőle az ő 

fondorkodásukat. Bizony Ő a 
Halló és a Tudó. 

35. És miután látták a jeleket, úgy 

tetszett nekik, hogy börtönbe 
vetik egy időre. 

36. És vele együtt került a börtönbe 

két fiatal férfi is. Az egyikük 

mondta: 6tÉn láttam magam 

(álmomban) amint bort préselek.” 

& úS xÁj jű (5 

ci iv-3 

jjo 0*^$ \Jup 

v>^- ^5 (3jp 

1 A Sű/if/i-okban olvashatjuk a Prófétától (Allah áldja meg és adjon neki örök 

üdvösséget), aki mondta: tíHét embert fog Allah az Ő árnyékával oltalmazva 

beárnyékolni, azon a Napon, amelyen nincs más árnyék csak az Ő árnyéka: Az 

igazságos imám-ot. Azt a fiatalt, aki Allah szolgálatában neveltetett fel. Azt a férfit, 

akinek a szíve a mecsethez kötődik, akkor is midőn kilép onnan, egészen addig míg 

vissza nem tér oda. Azt a két férfit, akik Allah miatt szeretik egymást. Miatta 

találkoznak és az Ő iránti megemlékezésben válnak el. Az olyan férfit, aki adományt 

ad, ám titokban teszi, olyannyira, hogy nem tudja a bal keze, mit adakozott a jobbja. 

Azt, a férfit, akit egy rangos és szép asszony hívott, ám a férfi válasza: ‘Én félem 

Allah-ot.’ És azt a férfit, akinek ha Allah említtetik, könnytől árad a szeme.” 
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És mondta a másik: 6tÉn láttam 

magamat, amint kenyeret viszek a 

fejem felett, amiből a madarak 

esznek. Mondd el nekünk ennek 

magyarázatát! Mi úgy látjuk te a 

kegyesek közé tartozol.” 

37. Mondta: ÍCMég azelőtt, hogy az étel 

megérkezne hozzátok, amivel 

táplálnak benneteket, én hírül adom 
nektek a magyarázatot. Ez, amit 
kettőtöknek (mondok el) annak 

része, amit az Uram tanított nekem. 

Én bizony elhagytam annak a 

népnek a vallását, amely nem hisz 

Allah-ban és a Túlvilággal 
kapcsolatban hitetlenek.” 

38. uÉs én apáim Ibrahim (Ábrahám), 

Ishaq és Yacqüb vallását követem. 

Mi nem társíthatunk Allah mellé 

semmit. Ez Allah kegyelméből 
való velünk szemben és az 
emberekkel szemben. Ám a 

legtöbb ember nem hálás.” 

39. C6Ó, két társam a börtönben! 
Vajon a megosztott urak jobbak- 

e, avagy Allah, az Egyedüli, a 

mindenek felett Uralkodó?” 

40. ^Helyette csupán neveket 
szolgáltok olyanokat, amelyeket ti 

magatok neveztetek el, és apáitok. 

Ám Allah nem bocsátott le arra 
bizonyítékot. A döntés Allah-é! Ő 
azt parancsolta, hogy egyedül Őt 

szolgáljátok. Ez az Igaz Vallás! 

Ám a legtöbb ember nem tudja.” 

41. tíÓ, két társam a börtönben! 
Egyikőtök bort fog adni az 

LSAIÍSÍ (j\á 
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urának és a másik pedig keresztre 
feszíttetik és a madarak a fejéről 
esznek. Már eldöntetett annak 

ügye, amiről felvilágosítást 
kértetek.” 

42. És azt mondta annak, akiről azt 
gondolta, hogy kettejük közül 
megmenekül: „Említs meg engem a 

te uradnál!” Ám a sátán elfeledtette 
vele, hogy megemlékezzék (róla) 
az uránál. És még néhány évig a 
börtönben maradt. 

43. És mondta a király: „Láttam hét 
kövér tehenet, amelyeket hét 
sovány megesz. (És láttam) Hét 
zöld kalászt és másik (hét) 
szárazát. 0, előkelők! Adjatok 

nekem tanácsot az álmommal 
kapcsolatban, ha tudtok álmot 
fejteni!” 

44. Mondták: „Zavaros álmok! Mi 
nem ismerjük az álmok 

magyarázatát.” 

45. És mondta az, amelyik 
megmenekült kettejük közül, 

visszaemlékezve egy idő után: 
„Én el fogom nektek azt 
mondani. Engem küldjétek!” 

46. (Mondta) „József, te igaz! Adj 
tanácsot nekünk hét kövér tehénről, 
amelyeket felfal hét sovány és hét 

zöld kalászról és hét másikról, 
(amelyek) szárazak! Talán úgy 
térhetek vissza az emberekhez, 
hogy azok tudni fognak.” 

47. (József) Mondta: „Hét évig vetni 

fogtok a szokásnak megfelelően 

jcp 
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és amit learattok azt hagyjátok 
meg a kalászában, kivéve egy 

keveset, amiből ehettek.” 

48. „Majd ezután hét kemény év jön, 
amelyek felfalják azt, amit 

előkészítettetek ezek számára, 
kivéve egy keveset, amit őriztetek.” 

49. „Máj d ezt követően j ön egy év, 

amelyben az emberek esőhöz 

jutnak és abban préselni fognak1.” 

50. És mondta a király: „Hozzátok ide 
nekem!” És miután a küldött 
elment hozzá (József) mondta: 

„Téij vissza az uradhoz és kérdezd 
meg őt, mi a helyzet azokkal az 
asszonyokkal, akik elvágták a 
kezeiket. Bizony az én Uram 

tudással bír az ő fondorlatukról.” 

51. Mondta: „Mi volt veletek amikor 

el akartátok csábítani Józsefet?” 
Mondták: „Allah óvjon meg 

bennünket! Mi semmi rosszat 
sem tudunk róla.” Al-cAzíz 
felesége mondta: „Most 
napfényre került az igazság! Én 

akartam elcsábítani. Ám ő bizony 

az igazak közül való!” 

52. (Majd József mondta: Ezt azért 
kérdeztem) Hogy (al-cAziz) tudja 
én nem árultam el őt titokban. 

Allah bizony nem vezeti a csalók 

fondorkodását. Guz’13. Hizb25. 

53. „Én nem mentegetem magam. Az 
emberi lélek bizony folyamatosan 

a rosszra buzdít, kivéve azoknál, 

A gyümölcsök leveit és olajat adó magvakat. 

u 
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akiken az én Uram könyörült. 
Bizony az Uram Megbocsátó és 

Irgalmas.” 

54. És mondta a király: ttHozzátok 
elém, hogy kiválaszthassam őt a 

magam számára!” És miután 

beszélt vele mondta neki: ttTe 
mától a hatalom és a bizalom 

gazdája vagy nálunk.” 

55. Mondta: ttTégy engem a föld 
raktárainak az élére! Bizony én 

tudással rendelkező, megőrző 

vagyok.” 

56. így adtunk Józsefnek hatalmat a 

földön és ott telepedhet le, ahol 

akar. Azt részeltetjük a 

könyörületünkben, akit akarunk. 

És Mi nem vesszük el a kegyesek 

jutalmát. 

57. Ám bizony a Túlvilág jutalma 
jobb azoknak, akik hisznek és 

félik (az Urukat, Allah-ot). 

58. És eljöttek József testvérei és 

bementek hozzá. Ő felismerte 
őket, ám azok nem. 

59. És miután ellátta őket (a 

szükséges) útra valójukkal, azt 
mondta: ^Hozzátok ide nekem a 

testvéreteket az apátoktól! Hát 

nem látjátok, hogy én teljes 

mértékkel adok és hogy én 

vagyok a legjobb vendéglátó?” 

60. uHa nem hozzátok el őt hozzám, 

akkor nem lesz számotokra több 

mérés nálam és nem járulhattok 
elém.” 

jJAtf(\}\Z)\ 0(jt. 
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61. Mondták: „Mi igyekszünk az 

apját erre rábírni. Bizony mi ezt 
megtesszük.” 

62. Mondta a szolgálóinak: „Tegyétek 

az árujukat (a pénzt, amin 

vásároltak, vagy a csereárujukat) a 

nyeregtáskáikba talán felismerik 

majd azt, ha elindultak az övéikhez. 
És így talán visszatérnek.” 

63. Mikor visszatértek apjukhoz, 

mondták: „Ó, apánk! Megtiltatott 

a számunkra a mérés. Küldd hát 
el velünk a testvérünket, hogy 
legyen mérés a számunkra! Mi 
bizony ügyelni fogunk rá.” 

64. Mondta: „Rátok bízhatom-e őt, 
ugyanúgy, ahogyan rátok bíztam a 

testvérét ezelőtt? Allah a legjobb 

Őrző! És Ő a Legirgalmasabb 
Irgalmazó.” 

65. Mikor kinyitották a csomagjaikat 

ott találták a csereportékájukat, 

ami visszaadatott nekik. Mondták: 
„Ó, apánk! Mi mást kívánhatnánk 
még? Visszaadatott nekünk a 

csereportékánk, elláthatjuk belőle 

a családot és ügyelünk a 

testvérünkre és egy tevényi 

rakománnyal többet tudunk 
kapni. Ez könnyű mérés lesz!” 

66. Mondta: „Nem fogom elküldeni 

őt veletek addig, amíg meg nem 

esküsztök nekem Allah-ra, hogy 

visszahozzátok őt nekem- kivéve, 
ha minden oldalról körülvesznek 

benneteket.” Miután megesküdtek 

neki, mondta: „Allah a jótállója 

^ 
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annak, amit ti mondotok.” 

67. És mondta: „Ó, fiaim! Ne egyetlen 

ajtón át lépjetek be, hanem 

különböző kapukon lépjetek be! Én 
semmiben sem segíthetek nektek 

Allah-hal szemben. A döntés 
bizony Allah-é, Őrá hagyatkoztam. 

És Őrá hagyatkozzanak a Reá 

hagyatkozók.” 

68. És miután beléptek úgy, ahogyan 

apjuk megparancsolta nekik, az 
semmiben sem segítette őket 
Allah-hal szemben. Csupán 

Ycfqüb (Jákob) lelkét nyugtatta 

az meg. Ő bizony tudással 

rendelkezett, mivel tanítottuk őt. 
Ám a legtöbb ember nem tud. 

69. És miután bementek Józsefhez, 

az a testvérét magánál tartotta. 

Mondta: „Én bizony a testvéred 

vagyok. Ne légy szomorú amiatt, 
amit ők tettek.” 

70. És miután ellátta őket (a szükséges) 

útravalójukkal, beletette a serlegét 

a fivére nyeregtáskájába. Majd 

egy kikiáltó szólt: „Ó, ti karaván 
(utasai)! Ti bizony tolvajok 
vagytok.” 

71. És ők feléjük fordulva mondták: 
„Mit hiányoltok?” 

72. Mondták: „Mi a király serlegét 

hiányoljuk. Aki visszahozza azt, 
annak egy teverakomány jár. Én 

kezeskedem ezért.” 

73. Mondták: „Allah-ra! Ti tudjátok, 

hogy nem azért jöttünk, hogy 

\S& 
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romlást terjesszünk a földön és 

azt is, hogy mi nem vagyunk 

tolvajok.” 

74. Mondták: uMi legyen annak a 

büntetése, ha ti hazugok vagytok?” 

75. Mondták (József testvérei): UA 

büntetése az, akinek a 

nyeregtáskájában megtaláltatik, 

hogy ő maga legyen a fizetség. 
Mi így jutalmazzuk a vétkeseket.” 

76. A bátyjai zsákjaival kezdte a fivére 

zsákja előtt. Majd fivére zsákjából 

vette azt elő. Mi így mutattunk 
Józsefnek fortélyt. A király vallása 

szerint nem tarthatta volna vissza 

fivérét- kivéve, ha Allah akarta 

volna. Mi fokokkal magasabbra 

emeljük azokat, akiket akarunk. És 

minden tudással rendelkező felett 

van a Tudó (Allah). 

77. Mondták (József testvérei): ttHa ő 

lopott, akkor a testvére már 

korábban lopott.” Ezt József 

titokban tartotta a lelkében és 

nem tárta fel nekik. Mondta: ttTi 

rosszabb helyzetben vagytok. Allah 

jobban tudja, hogy ti mit állítotok.” 

78. Mondták: Í6Ó, te nagyhatalmú! 

Bizony neki van egy apja, aki 

már öregkort ért meg. Tarts 

vissza egyet közülünk helyette! 

Mi úgy látjuk, hogy te a kegyesek 

közé tartozol.” 

79. Mondta: uAllab védelmezzen 

minket attól, hogy mást tartsunk 
itt, mint az, akinek a csomagjában 

(fi) 5^^=oV? &^ 
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megtaláltuk. (Ha így tennénk) 

akkor a bűnösök közé tartoznánk.” 

80. És miután minden reményüket 

elvesztették nála, meghitt 

beszélgetésre húzódtak vissza. A 
legidősebb közöttük mondta: „Hát 
nem tudjátok talán, hogy apátok 

Allah-ra vett tőletek esküvést 

ezelőtt és, hogy korábban milyen 

mulasztást követtetek el Józseffel 
szemben? Én addig nem hagyom 

el a földet, amíg apám nekem erre 

engedélyt nem ad, vagy Allah nem 
ítélkezik velem kapcsolatban. Ő a 

legjobb ítélet Hozó.” 

81. Térjetek vissza apátokhoz és 

mondjátok: „Apánk! A fiad bizony 
lopott! Mi csak arról tehetünk 

tanúságot, amiről tudunk, mi a 

láthatatlanra nem vigyázhattunk.” 

82. „És kérdezősködj a városban, 

amelyben voltunk és a karavánnál, 

amellyel jöttünk. Mi bizony az 
igazat mondjuk.” 

83. Mondta (Jákob): „Nem! Inkább ti 

magatok forraltatok valamit. Szép 

türelem (az én feladatom). Talán 
Allah visszaadja nekem 

mindegyiküket. Bizony Ő a Tudó 

és az ítélkező ” 

84. Elfordult tőlük és mondta: „Milyen 

szomorúság tölt el engem József 

miatt.” Majd pedig elvesztette a 

szeme világát a szomorúságtól, 

hiszen folyton bánatos volt. 

85. Mondták: „Allah-ra! Hát nem 
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hagysz fel a Józsefre emlékezéssel 
míg csak el nem gyengülsz, vagy 

az elpusztulok közé nem tartozol?” 

86. Mondta: „A bánatomat és a 

szomorúságomat csupán Allah-nak 

panaszolom el. És én Allah-tól 
olyat tudok, amit ti nem tudtok.” 

87. „Fiaim! Menjetek és 

kérdezősködjetek Józsefről és 

testvéréről! És ne veszítsétek el a 

reményt Allah irgalma iránt. 

Csupán a hitetlen nép veszti el a 
reményt Allah irgalma iránt.” 

88. És miután bementek hozzá 

mondták: „0, te nagyhatalmú! 

Csapás sújtott bennünket és a 

családunkat és csak szegényes 

portékával jöttünk el. Adj nekünk 

mégis teljes mértéket és adakozz 
nekünk! Bizony Allah 

megjutalmazza az adakozókat.” 

89. Mondta: „Hát már nem tudjátok 

mit tettetek Józseffel és a 
testvérével midőn tudatlanok 

voltatok?” 

90. Mondták: „Vajon tényleg te vagy 

József?” Mondta: „Én vagyok 

József! És ő a testvérem. Allah 

kegyelmet gyakorolt irántunk. És 

az, aki istenfélő és állhatatosan 

kitartó (az a helyes úton jár). 

Hiszen Allah nem veszi el a 

jutalmát a kegyeseknek.” 

91. Mondták: „Allah-ra! Allah bizony 

téged választott ki előttünk és mi 
tévedésben voltunk.” 
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92. Mondta: „Ma ne sújtson benneteket 

gáncs! Allah megbocsát nektek. 

O a Legirgalmasabb Irgalmazó!” 

93. „Vigyétek magatokkal ezt az 

ingemet! És dobjátok azt apám 

arcára és újra látni fog. És hozzátok 
el hozzám az összes házatok népét!” 

94. És mikor a karaván felkerekedett 

mondta az apjuk: „Bizony én 

érzem József illatát. Bárcsak ne 
tartanátok öreg, össze-vissza 
beszélőnek!” 

95. Mondták: „Allah-ra! Bizony te a 

régi tévelygésedben vagy!” 

96. Ám miután az örömhír hozó 

megérkezett és az arcára dobta az 

inget- visszatért a látása. Mondta: 

„Nem mondtam-e nektek, hogy 

én Allah-tól olyat tudok, amit ti 

nem tudtok.” 

97. Mondták: „Ó, apánk! Kérj 

bocsánatot a számunkra (Allah- 

tól) a mi bűneinkért! Mi vétkezők 

voltunk.” 

98. Mondta: „Én bocsánatot fogok 

kérni a számotokra az Uramtól. 

Hiszen Ő a Megbocsátó és az 

Irgalmas.” 

99. És mikor beléptek Józsefhez és ő 

pedig a szüleit magánál tartotta és 

mondta: „Lépjetek be Egyiptomba- 
ha Allah is akaija- biztonságban!” 

100. Ő a trónra magához emelte a 

szüleit és azok leborultak előtte. 

Mondta: „Ó, apám! Ez az álmom 

(||s' 3yyyy> jíí ú 
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magyarázata, az én Uram 

valósággá tette azt. És kegyesen 

viseltetett irántam mikor kihozott 

a börtönből és elhozott benneteket 

a pusztaságból, azt követően, hogy 

a sátán viszályt szított köztem és a 

testvéreim között. Az én Uram 

bizony bölcs döntéssel él aziránt, 

amit akar. Ő a Tudó és a Bölcs!” 

101. ttUram! Te adtál nekem hatalmat 

és tanítottad meg nekem az 

események magyarázatát, az egek 

és a föld Megteremtője! Te vagy 

az én Segítőm az evilági létben és 
a Túlvilágon. Végy Magadhoz 

muzulmánként és engedd, hogy a 

kegyesekhez csatlakozzam!” 

102. Ez a láthatatlan (al-gaybu) 
történeteihez tartozik. Neked 

(Muhammad - Allah áldja meg és 
adjon Neki örök üdvösséget) 
sugalltuk azt. Te nem voltál náluk 

mikor egyetlen dolgot terveitek ki 

és fondorlatot készítettek elő. 

103. Ám az emberek nagy része- 

bármennyire is áhítoznád- nem 

hívő. 

104. Te nem kérsz tőlük érte fizetséget. 
Ez csupán intés a világoknak. 

105. Mennyi jel is van az egekben és a 
földön, amelyek mellett elhaladnak, 
ám ők azoktól elfordulnak. 

ga\ 
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106. Ám a legtöbben közülük nem 

hisznek Allah-ban, csak úgy, 
hogy társítanak. 

107. Vajon nem tartanak attól, hogy 
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Allah büntetése mindent elborítóan 

lepi meg őket, vagy eljő hozzájuk 
váratlanul az Óra, és ők észre sem 

veszik? 

108. Mondd (Muhammad - Allah áldja 
meg és adjon Neki örök 
üdvösséget): tcEz az én Utam! Én 
és azok, akik engem követnek 

nyilvánvaló bizonyíték alapján 

hívunk benneteket Allah-hoz - 

magasztaltassék Allah! Én nem 

tartozom a társítok közé!” 

109. Előtted is csak férfiakat küldtünk, 

sugallatot adva nekik, a városok 

lakói közül. Hát nem járták be a 

földet és nem figyelték meg 
milyen lett a sorsuk azoknak, 

akik előttük voltak? A Túlvilág 

bizony jobb azoknak, akik félik 

(Urukat, Allah-hot). Hát nem 

fogjátok fel az eszetekkel? 

110. Míg nem a Küldöttek elvesztették 

a reményt és azt gondolták, hogy 

hazugnak tartják őket. Ám eljött 

hozzájuk a Mi segítségünk. És 

megmenekült az, akit Mi 
akartunk. A Mi csapásunk nem 
hárítható el a bűnösök népéről. 

111. Az ő történeteikben okulás van az 

ésszel rendelkezők számára. Ez 

nem egy koholt történet, hanem 

annak megerősítése, ami előtte 

volt és minden dolognak a 

magyarázata. Útmutatásként és 
kegyelemként azoknak az 

embereknek, akik hisznek. 

j 
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A Mennydörgés /13./ 
Az ar-Ra'tiu1 c. söra. 

Mekkái2 3. 

Verseinek száma: 43. 

A Muhammad c. süra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 

nevében 

1. Alif-lám-mim-rá ’. Ezek a Könyv 

(a Korán) Versei. És az, ami 

leküldetett neked (Muhammad- 

Allah áldja meg és adjon Neki 

örök üdvösséget) az Uradtól: Az 

az Igazság. Ám a legtöbb ember 
nem hisz. 

2. Allah az, Aki felemelte az egeket 

oszlopok nélkül, amelyeket 

láthatnátok. Majd a Trón fölé 

emelkedett (istawaf. Szolgálatra 

hajtotta a Napot és a Holdat. 

Mindegyikük megszabott idő 
alatt járja be (az útját.) Elrendezi 

a parancsot. És megmagyarázza a 

Jeleket. Talán az Uratokkal való 

találkozásban szilárd hittel bírtok. 

3. Ő az, Aki kiteríti a földet és azon 

szilárdan rögzítetteket (hegyeket) 

helyezett el és folyókat. És ott 

minden gyümölcsöt párosával 

teremtett meg. Betakarja a nappalt 

az éjszakával. Bizony ebben jelek 
vannak azon nép számára, amely 

^ ^3 Üt 

Jp 

c3_jlj©lí g\J>\ 

1 A szúra címe a 13. versből ered. 

2 Egyiptomban Medinai kinyilatkoztatásként kezelik. 

3 A ‘fölé emelkedett’ részt végig a Koránban úgy kell érteni, ahogyan az illik a 

Magasztos Allah fennköltségéhez. A ‘hogyan’-t nem ismerjük, csupán magát a 

tényt tudjuk felfogni. 
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elgondolkozik. 

4. És a földön egymással szomszédos 
területek vannak és szőlőskertek, 

vetések és pálmák, egyazon 

fajtából, vagy különbözők. 

Egyetlen vízzel öntözve. És Mi 
egyiket a másik fölé helyeztük a 
hozamukban. Bizony ebben jelek 

vannak az olyan nép számára, 
amely józan eszével él. 

5. Ha csodálkozol (Muhammad- 

Allah áldja meg és adjon Neki 

örök üdvösséget), akkor tényleg 
csodálatos az ő szavuk: 4tÉs ha 

már porrá lettünk, vajon tényleg új 

teremtésben (támasztatunk fel)?” 

Ők azok, akik hitetlenkedtek az 
Urukkal szemben. Azok nyakában 
lesznek a bilincsek. Ők a Pokol 

népe! Örökkön abban fognak 
időzni. 

6. Ők a rosszat sürgetik a jó előtt. 

Holott már előttük is példás 

büntetések történtek. Ám a te 
Urad a megbocsátás Birtokosa az 

emberekkel szemben - a bűnük 

ellenére is. Az Urad bizony 
szigorúan Büntető. 

7. Azok, akik hitetlenkednek azt 

mondják: ttMiért nem küldetett le 
neki az Urától valami jel?” Ám te 
csupán intő vagy! Minden népnek 

megvan a maga útmutatója. 

8. Allah tudja mit hordoz minden 

nőnemű lény és azt is, hogy 
mennyit fogyatkoznak az 

anyaméhek és mennyit 

lx£==»V.i \ öl? '** 
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növekszenek'. Mindennek Nála 

van a mértéke. 

9. Ő a láthatatlan és a látható Tudója, 

a Nagy és a Magasztos! 

10. Egyre megy, ha valaki közületek 
elrejti azt, amit mond, vagy ha 
nyíltan mondja, vagy ha valaki 
elrejtőzik éjjel, vagy megjelenik 

nappal. 

11. Neki szorosan mellette lévők 
(rendeltettek, angyalok) előtte és 

utána is, akik őrzik őt- Allah 

parancsából fakadóan. Allah 
semmit sem változtat meg egy 

népben, míg az maga nem 
változtat (saját maga sorsán). És 
ha Allah valami rosszat akar egy 
néppel szemben, azt nem lehet 

elhárítani. És nincs nekik Rajta 

kívül más segítőjük. 

12. Ő az. Aki megmutatja nektek a 
villámot, félelmet és vágyakozást 

(keltve általa). És Ő az, aki (az 

esőtől) nehéz felhőket támasztja. 

13. A mennydörgés1 2 is az 0 dicsőségét 
zengi és az Angyalok (is) az Iránta 
való félelemben. És Ő küldi a 
mennyköveket és azt talál el vele. 

.Xj (jO AJ 
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1 Ibn cUmar hagyományozta, miszerint a Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki örök 
üdvösséget) mondta: (A Láthatatlannak öt kulcsa van. Csak Allah ismeri ezeket. Senki 
nem tudja mi fog történni holnap csak Allah. Senki nem tudja mivel fogyatkoznak 
(mit szülnek) az anyaméhek csak Allah. Senki nem tudja mikor jön az eső csak Allah. 
Egyetlen lélek sem tudja melyik földön fog meghalni csak Allah. Senki nem tudja 
mikor fog bekövetkezni az Óra csak Allah.) Al-Buhán Sahíh-ja N. 4420 

2 A Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) ha mennydörgés 
hangját hallotta ezt szokta volt mondani: „Urunk! Ne ölj meg bennünket 
haragvásod által! És ne pusztíts el bennünket a Büntetésed által! Bocsáss meg 
nekünk ezek előtt!” At-TirmidI és al-Buharl is közölték. 
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akit akar. És ők Allah-ról vitáznak. 

Holott Ő szigorúan Büntető. 

14. Övé az Igazság fohásza. És azok, 

akikhez Helyette fohászkodnak, 

nem felelnek nekik semmiben, ha 

csak nem úgy, mint amikor valaki 
kinyújtja a tenyerét a víz felé, 
hogy az elérjen a szájához, ám 

nem éri az el. A hitetlenek 

fohásza bizony tévelygésben van! 

15. Allah előtt bond l_e mindenki az 

egekben és a földön- akár 

önszántában, vagy akarata ellenére. 
És az árnyékuk is reggel és este. 

16. Mondd (Muhammad - Allah áldja 

meg és adjon Neki örök 

üdvösséget): „Ki az egek és a föld 

Ura?” Mondd: „Allah!” Mondd: 

„Vajon helyette olyan segítőket 
választotok, akik még maguk 
számára sem rendelkeznek 

semmiféle haszonnal, sem ártani 

tudással.” Mondd: „Vajon 

egyenlő-e a vak a látóval? Vagy 
egyenlő-e a sötétség és a fény. 

Avagy Allah mellé olyan társakat 

helyeztek, akik az Ő teremtéséhez 

hasonlatosan teremtettek, majd a 

teremtés (Allah-é és az övék) a 

számukra hasonlatos?” Mondd: 
„Allah mindennek a Teremtője! Ő 
az Egyetlen és a mindenségek 

felett Uralkodó!” 

17. Az égből vizet bocsátott le, és 
wadl-k (sivatagi völgyek, 
szorosok) áradnak meg a 

mértékük szerint. Az áradat 
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tajtékot visz a felszínen. És abból, 
amit a tűzben olvasztanak, ékszert 

és eszközöket áhítozván készíteni, 

ahhoz hasonló tajték marad. Allah 

ekképpen mutatja be az Igazság és 

a hamisság példázatát. A tajték, 
mint a salak múlik el. Ami pedig 

hasznos az embereknek az 

megmarad a földben. Allah így 

mutat példázatokat. 

18. Azoknak, akik hallgatnak az 
Urukra a legjobb (<al-husná, a 
Paradicsom) jár. Azok pedig, akik 
nem felelnek Neki- még ha 

minden, ami a földön van az övék 

lenne is és azzal együtt még 
egyszer annyi- azok szeretnék 
magukat azzal megváltani. A 

legrosszabb számonkérés lesz az 
övék. A lakhelyük a Pokol, milyen 

szörnyű pihenőhely is az. Hizb26. 

19. És az, aki tudja, hogy az, ami 

leküldetett hozzád az Uradtól az 
maga az Igazság, talán olyan, 

mint a vak? Csupán az ésszel 

bírók okulnak. 

20. Akik teljesítik Allah szövetségét 
és nem szegik meg a szerződést. 

21. És azok, akik egyesítik azt, amire 

Allah parancsot adott, hogy 

egyesülnie kell, akik félik az 
Urukat és félik a legrosszabb 

számonkérést. 

22. És azok, akik állhatatosan kitartóak, 

vágyakozva Uruk Orcáját1, akik 

s$\\ 
■* ^ 
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‘vágyakozva Uruk Orcáját’ ez szószerinti fordítás, tartalma: ‘akik Uruk tetszését. í 
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megtartják az imát és abból, amivel 
gondoskodtunk róluk adakoznak 
nyíltan, vagy titokban. Akik a 

rosszat jóval hárítják el. Nekik jár a 
végső lakhely. 

23. Éden (cAdn) kertjei. Ők oda 
léphetnek be és azok, akik atyáik, 
feleségeik és leszármazottaik közül 
igazak voltak1 és az Angyalok 
minden kapun keresztül lépnek be 
hozzájuk. 

24. „Békesség veletek (saldmun 

calaykum), amiatt, hogy 
állhatatosan kitartóak voltatok. 

Milyen nagyszerű végső lakhely!” 

25. Ám azok, akik megszegik Allah 

szerződését annak megkötése után 
és megszakítják azt, amire Allah 

parancsot adott, hogy egyesülnie 
kell és romlást terjesztenek a 

földön. Nekik átok jár és a 

legrosszabb lakhely. 

26. Allah bőkezűen mér annak, akinek 

akar és mértékkel (másoknak). És 
ők örvendeznek az evilági életnek. 
Ám az evilági élet a túlvilági 
élethez képest csupán múló élvezet. 

27. És azok, akik hitetlenkednek azt 

mondják: „Miért nem küldetett le 
neki {Muhammad- Allah áldja meg 

és adjon Neki örök üdvösséget) 

valamijei az Urától?” Mondd: 

„Allah azt visz tévelygésbe, akit 

ójtíj 
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elégedettségét vágyakozzák. ’ 
1 Az ‘igazak voltak’ részjelentéséhez: ‘akik helyesen, a megfelelő módon, kegyesen 

éltek és cselekedtek’. 
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akar. Ám azt, aki megbánással 
fordul Feléje azt Magához vezérli.” 

28. És azok, akik hisznek és akiknek 

szíve az Allah-ról való 
megemlékezésben megnyugszik, 

hát nem az Allah-ról való 
megemlékezésben nyugszanak 
meg a szívek1. 

29. Akik hisznek és jótetteket 

cselekszenek, nekik boldogság 

jár! Jó, szép nyugvóhely! 

30. így küldtünk el téged (Muhammad- 
Allah áldja meg és adjon Neki örök 
üdvösséget) egy közösséghez, 

amely előtt már közösségek 

enyésztek el, hogy recitáld nekik 

azt, amit sugalltunk neked! Ám ők 
nem hisznek a Könyörületesben. 

Mondd: ttŐ az én Uram! Nincs más 

isten csak Ő (Iá Haha illa Huwa)\ 
Őrá hagyatkozom és Hozzá 

fordulok megbánással.” 

31. És ha valamely Korán-rész által 
mozgásba jönnének a hegyek, 
vagy darabokra szakadna szét a 

föld, vagy megszólaltatná a 

halottakat (az csak ezen Korán 

által történhetne). Igen! Allah-ra 
tartozik minden dolog! Vajon nem 

*L*j\ dÜlXí 
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1 Ez az Allah-ról történő megemlékezés (dikru-Lldhi) fontossága és kiválósága. 

Abü Müsá mondta: A Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) 

mondta: (Annak példázata, aki megemlékezik az ő Uráról és azé, aki nem emlékezik 

meg olyan, mint az élő és a halott példázata.) Al-BuhárI Sahih-ja N. 6044 

Abü Hurayra hagyományozta miszerint Allah Küldötte (Allah áldja meg és adjon 

Neki örök üdvösséget) mondta: ttAki elmondja naponta százszor a ‘subhána-Lláhi 

wa bi-hamdihf-t (Magasztaltassék Allah és az O iránti hála (által élek)) annak 

minden bűne megbocsáttatik, még ha annyi volt is, mint a tajték a tengeren.” Al- 

Buhárl SahTh-ja. N. 6043 
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ésnek kétségbe azok, akik hisznek 

azért, hogyha Allah akarta volna 

az Igaz Útra vezérelné az összes 
embert? A hitetleneket folyamatos 

csapás fogja sújtani azért, amit 

elkövettek. Vagy a házukhoz 
közel fog az bekövetkezni, amíg 
be nem következik Allah ígérete. 

Allah nem szegi meg az ígéretét. 

32. Már előtted (Muhammad- Allah 
áldja meg és adjon Neki örök 
üdvösséget) is gúnyt űztek a 

Küldöttekből. Ám haladékot adtam 

azoknak, akik hitetlenkedtek, majd 

megbüntettem őket. Milyen volt a 

büntetésem? 

33. Vajon az, aki figyel minden 

lélekre, amiatt, amit szereztek 

(hasonlítható-e bárkihez is). És 

Allah mellé társakat állítanak. 

Mondd: „Nevezzétek meg őket! 
Vagy olyanról akartok hírt adni 

Neki, amiről nem tudja, hogy a 

földön van, vagy csak nyilvánvaló 

szóról.” Ám azoknak, akik 

hitetlenkedtek díszessé tétetett a 
fondorlatuk. És az Úttól távol 

tartottak. Akit Allah tévelygésbe 

visz annak nincs vezérlője. 

34. Már az evilági életben büntetésben 

részesülnek, ám a Túlvilág 

büntetése még szigorúbb. Nem 
lesz akkor senki, aki Allah-tól 

megmentené őket. 

35. A Paradicsom (példázata, leírása), 

amelyre ígéretet kaptak az 

istenfélők ilyen: Alatta folyók 

4Í 
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folynak, gyümölcse örök és az 

árnyéka is. Ez a jó sorsa azoknak, 

akik istenfélők. A hitetlenek 

végső sorsa pedig a Tűz. 

36. És azok, akiknek a Könyvet adtuk 

örvendeznek, amiatt, ami 

lebocsáttatott neked. A pártok 

között vannak olyanok, akik 
tagadják annak egy részét. Mondd 

(Muhammad- Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget): ttÉn 

csupán arra kaptam parancsot, 

hogy Allah-ot szolgáljam és ne 

állítsak Mellé társat! Hozzá hívok, 
és Hozzá lesz a visszatérésem!” 

37. Ekképpen bocsátottuk le (a 

Koránt) arab nyelvű előírásként. 

Ám ha az ő kényeiket követed 

(Muhammad- Allah áldja meg és 
adjon Neki örök üdvösséget) 

azután, hogy eljött hozzád egy 

rész a tudásból, nem lesz neked 

Allah-nál sem segítőd, sem 

megmentőd. 

38. Már előtted (Muhammad- Allah 
áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) is küldtünk 

Küldötteket és feleségeket és 

utódokat adtunk nekik. Egyetlen 

Küldött sem hozhatott el jelet 
csak Allah engedelmével. 

Minden szabott időnek (Allah 

által megírt) Könyve van. 

39. Allah eltörli azt, amit akar és 

megerősíti (amit akar). Nála van 

a Könyv Anyja (az eredeti ős 
példány). 

\yS\ 
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40. Akár megmutatjuk neked 

(Muhammad- Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget) 

annak egy részét, amivel őket 

fenyegetjük, akár már korábban 

elragadunk téged, a te feladatod 
csupán a továbbítás és Ránk a 
számonkérés tartozik. 

41. Hát nem látták, hogy Mi a földet 

fokozatosan kisebbítjük a 
szélein1? Allah ítélkezik. Senki 

sem másíthatja meg a döntését. Ő 
a gyorsan számon Kérő. 

42. Fondorlatot készítettek elő már a 

korábban éltek is. Ám minden 

fondorlat Allah-ra tartozik. Ő 

tudja, hogy minden teremtett 
lélek mit szerez meg. A 

hitetlenek meg fogják tudni kié 

lesz a végső lakhely. 

43. És azok, akik hitetlenkedtek azt 

mondják: ttTe (Muhammad- 
Allah áldja meg és adjon Neki 

örök üdvösséget) nem vagy 

Küldött!” Mondd: MAllah 

elégséges tanú köztem és 

közietek és azok is, akiknél a 
Könyv tudása van.” 

Js'jP’Xj? 

(fjeiül 

1 Több kommentátor véleménye szerint ennek jelentése: Allah fokozatosan elvesz a 
hitetlenek földjéből, a muzulmánoknak adva azt. 
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Ábrahám/14./ 
Az Ibrahim1 c. süra. 

Mekkái. 

Verseinek száma: 52. Kivéve a 28., 29. verseket, amelyek Medinaiak. 

Noé c. süra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 

nevében 

1. Alif-lám-rá’. (Ez az a) Könyv, 

amelyet kinyilatkoztattunk neked 

(Muhammad- Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget), 

hogy kivezesd az embereket a 

sötétségekből2 a fényre az Urad 

engedelmével, Annak Útjára, aki 

a Hatalmas és az Áldott. 

2. Allah (Útjára), Akié mindaz, ami 

az egekben és a földön van. Jaj a 

hitetleneknek, a kemény büntetés 
miatt. 

3. Akik j óbban szeretik az evilági 

életet, mint a Túlvilágot. Távol 

tartanak Allah Útjától és azt 

szeretnék, hogy az ferde legyen! 

Azok messze mutató tévelygésben 
vannak. 

0 

4. Nem küldtünk egy Küldöttet sem 

csak úgy, hogy népe nyelvén 

(szólt), hogy megvilágítsa nekik 

(az isteni üzenetet). Allah azt 
vezet tévelygésbe, akit akar és azt 

Lőj 

1 A szúra címe a 35-41. versekben olvasható Ábrahám imája alapján kapja nevét. 
2 A Kegyes Koránban a legtöbbször a ‘sötétségek’ (az-zulumátu) többes számú 

alakot találjuk és nem egyes számot. Ennek magyarázata: a tudatlanságnak, amire a 
‘sötétségek’ szó utal, sok formája létezik, mint például: hitetlenség, kép mutatás, 
politeizmus stb. Ezek együttesen értendők ilyen esetekben. Ám utána mindig a 
‘fény’ egyes számú alak található, amely szó a tiszta, igaz vallásra, az Iszlámra utal. 
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vezérel, akit akar. Ő a Hatalmas 
és a Bölcs. 

5. Korábban elküldtük Müsd-t 

(Mózest) a Mi jeleinkkel, (azzal a 

paranccsal,) hogy: Vezesd ki a 

néped a sötétségekből a fényre! 
És emlékeztesd őket Allah 

napjaira1! Bizony ebben jelek 

vannak minden állhatatos és hálás 

számára.” 

6. És midőn mondta Müsd (Mózes) a 

népének: ^Emlékezzetek Allah 

irántatok való kegyelmére! Midőn 

megmentett benneteket a fáraó 

népétől, akik borzalmas büntetést 
szabtak ki rátok. Leölték fiaitokat 

és csak az asszonyaitokat hagyták 

meg. Hatalmas próbatétel volt 
ebben a számotokra az Uratoktól.” 

7. És midőn az Uratok hírül adta: 

ttHa hálásak2 vagytok még 

megnövelem a számotokra (az Én 
kegyeimet). Ám ha hitetlenkedtek, 

bizony az Én büntetésem kemény.” 

8. És mondta Müsd (Mózes): tíHa 
hitetlenkedtek, ti és mindenki, aki 

csak a földön van (az a ti 

károtok.) Allah bizony nem 

szorul senkire, Ő az áldott.” 

9. Talán nem ért el hozzátok azok 

híre, akik előttetek (éltek). Nüh 

(Noé) népének, cÁd-é és Tamüd-é 

íwJó sÍ 

^=* í-Lj \ 

o 

1 Az ‘Allah napjaira’ szószerinti fordítása az arab eredetiben található ‘bi-ayyámi- 
Llahf résznek. Sok kommentátor szerint ennek jelentése: ‘Allah korábbi 

kegyelmeire velük, az Izraelitákkal, szemben.’ Ld. Ibn Katlr Kommentárját! 

2 Azáltal, hogy egyedül Allah-ot szolgáljátok és ügyeltek hitetek tisztaságára. 
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és azoké, akik utánuk éltek? 
Akiket csak Allah ismer. A 
Küldötteik világos bizonyítékokkal 

jöttek el hozzájuk, de ők a kezeiket 
a szájukba tették1 és mondták: „Mi 

nem hiszünk abban, amivel ti 

küldettetek el. Mi bizony 
nyugtalanító kétségben vagyunk 
azzal szemben, amire ti szólítotok 

fel bennünket.” 

10. Mondták a Küldötteik: „Érheti-e 
Allah-ot kétség, Aki az egek és a 
föld megteremtője? Ő azért hív 
benneteket2, hogy megbocsáthassa 

nektek a bűneiteket és haladékot 
adjon nektek egy megszabott 
időig.” Mondták: „Ti is csak olyan 
emberek vagytok, mint mi! El 
akartok tántorítani bennünket 
attól, amit apáink szolgáltak? 

Hozzatok hát nyilvánvaló 
hatalmat!” 

11. Mondták nekik a Küldötteik: „Mi 
bizony csak olyan emberek 
vagyunk, mint ti! Ám Allah azt 

részelteti az Ő kegyelmében az Ő 
szolgái közül, akit akar. Nem a 
mi dolgunk, hogy hatalommal 

álljunk elő nektek- kivéve Allah 
engedelmével. Allah-ra 
hagyatkozzanak a hívők!” 

12. „Miért ne hagyatkoznánk Allah- 

ra, hiszen O vezérelt bennünket a 

iÍLTk JL^XAj 

J// ^ Úljúéőú *£=**?> cá 

lij jJ==tXx* 

1 Többen a kegyes Elődök közül ezt úgy magyarázták: ‘mérgükben és haragvásukban 

harapdálták a kezeiket/ Ld. Ibn KatTr Kommentárját! 

2 Az Iszlámra, hogy megbocsáthassa majdan a bűneiteket a Túlvilágon, és itt az 

evilági létben haladékot adhasson nektek egy megszabott ideig. Ld. Ibn KatTr 

Kommentárját! 
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mi útjainkra. Mi bizony 
állhatatosan kitartóak vagyunk a 

ti bántalmazásotokkal szemben. 
Allah-ra hagyatkozzanak a Reá 
hagyatkozók!” 

13. És azok, akik hitetlenkedtek azt 
mondták a Küldötteiknek: ttMi 
bizony ki fogunk űzni benneteket 

a földünkről. Vagy visszatértek a 

mi vallásunkra.” Az Uruk 
sugallatot adott nekik: ttMi el 
fogjuk pusztítani a bűnösöket.” 

14. í6Mi titeket teszünk meg a föld 

lakosainak őutánuk. Ez annak jár, 
aki féli azt a pillanatot, amikor 
Előttem kell állnia (a Feltámadás 

Napján)1 és féli a fenyegetésemet.” 

15. És végső döntést kívántak. Ám 
minden megátalkodott 

hatalmaskodó csalódni fog. 

16. Mögötte található a Pokol és 
gennyes vízzel fogják itatni. 

17. Kortyolgatja, ám alig-alig tudja 

azt lenyelni. Minden helyről a 
halál jön feléje. Ám ő nem hal 
meg2. Szörnyű büntetés van 

mögötte. 

18. Azok cselekedeteinek példázata, 
akik az Urukkal szemben 

hitetlenkedtek olyan, mint a 
hamu, amelyre erős szél tör rá, 
egy viharos napon. És abból, amit 
megszereztek semmi fölött sem 

0 öj}J==>yQ\ 

) 

ó£ÁjAjbj ejt 

0 Jajt \jj (jiJ 

yik j ^j)\ jcLÁÍ 

^\jL*AáÉJ 

1 Ez a rész fordítható így is: ‘Én magasztosságomat’. 

2 A Magasztos Allah rendelése ez, hogy a hitetlen a bűneiért örökös és folyamatosan 

változó büntetésben részesüljön. 
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bírnak hatalommal. Ez a messze 

vivő tévelygés. 

19. Nem láttad-e, hogy Allah teremtette 

meg az egeket és a földet az 
Igazsággal? Ha akarja elpusztít 

benneteket és új teremtést hoz elő. 

20. Allah számára ez nem nehéz. 

21. És mindenki Allah elé jön (a 

Feltámadás Napján). És a 

gyengék azt mondják azoknak, 
akik gőgösen viselkedtek: „Mi a 

ti követőitek voltunk. Képesek 

vagytok-e valamit is elhárítani 

rólunk Allah büntetéséből?” 
Mondták: „Ha Allah az Igaz Útra 

vezérelt volna bennünket, mi is 

az Igaz Útra vezéreltünk volna 

benneteket. Számunkra mindegy, 
hogy nyugtalanok vagyunk-e, 

avagy állhatatosan kitartóak. 

Nincs számunkra menekülés.” 

22. Miután a dolog eldöntetett a sátán 

mondta: „Allah az Igazság ígéretét 

ígérte meg nektek. Én is tettem 

nektek egy ígéretet, de én 
megszegtem azt veletek szemben. 

Én nem rendelkeztem hatalommal 

felettetek. Én csupán hívtalak 

benneteket és ti meghallgattatok 

engem. Ne szidalmazzatok engem, 

inkább magatokat szidalmazzátok! 

Én nem lehetek a segítőtök és ti 
sem lehettek az én segítőim. Én 

megtagadom azt, hogy ti 

korábban társítottatok engem. 

Bizony a bűnösöknek fájdalmas 
büntetés jár.” 

rr*yjli u*_*i 
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23. És azok, akik hittek és jótetteket 

cselekedtek azok olyan Kertekbe 

léphetnek be, amelyek alatt 
folyók folynak és ők az Uruk 

engedelmével örökkön azokban 

fognak időzni. Az ő köszöntésük 

ott „Békesség!” (salámun). 

24. Nem láttad-e hogyan adott Allah 
példabeszédet? Egy jó szóval, 

olyan az, mint egy jó fa, a gyökere 

szilárd és az ágai az égbe (nyúlnak.) 

25. És mindig gyümölcsöt hoz az Ura 

engedelmével. Allah példázatokat 
mutat be az embereknek. Talán 
okulnak. <$)6j^k=xC 

26. A rossz szó példázata pedig 

olyan, mint a rossz fáé, amely a 
gyökereitől megfosztottan áll a 
föld felett, minden rögzítettség 

nélkül. 

27. Allah megerősíti azokat, akik 
hisznek a szilárd szóval, az 

evilágon és a Túlvilágon1. Allah iií 1(jj U3 

1 Al-Bará’u b. cÁzib hagyományozta, miszerint Allah Küldötte (Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget) mondta: U(A muzulmán, ha megkérdeztetik a sírban 

tanúságot fog tenni arról, hogy nincs más isten csak Allah (Iá Haha illá-Lláhu). És 

arról, hogy Muhammad Allah Küldötte. (wa anna Muhammadan rasulu-Lláhi)) 

Erre utal a Magasztos szava: (Allah megerősíti azokat, akik hisznek a szilárd 

szóval, az evilágon és a Túlvilágon)” Al-BuhárI SahJh-ja N. 4422 

Ibn KatTr Kommentárjában olvashatjuk az 584-586. oldalakon azokat a 

hagyományokat, amelyek hírt adnak al-Munkaru és an-Nakiru angyalokról, akik a 

sírban lévőhöz jönnek kérdésekkel 1) Ki az Urad? 2) Mi a vallásod? 3) Mit 

mondasz erről az emberről (Muhammad- Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget), aki elküldetett hozzátok? A hívő a helyes válaszokat fogja adni: 1) 

Allah az Uram. 2) Az Iszlám a vallásom. 3)Muhammad (Allah áldja meg és adjon 

Neki örök üdvösséget) Allah Küldötte és ő világos bizonyítékokat hozott el. Ám a 

hitetlenek nem lesznek képesek helyes választ adni ezekre a kérdésekre. Erre 

utalnak a Magasztos szavai: (Allah megerősíti azokat, akik hisznek a szilárd 

szóval...) 
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tévelygésbe viszi a bűnösöket. 

Allah azt tesz, amit akar. 

28. Talán nem láttad azokat, akik 
felcserélték Allah kegyelmét a 

hitetlenségre. És népüket a 

pusztulás helyére telepítették. 

29. A Pokolba! Ott fognak égni. 
Milyen borzalmas tartózkodási 

hely is az! 

30. Allah mellé hasonmásokat 

állítottak, hogy tévelygésbe 

vigyenek az Ő Útjáról. Mondd: 

„Élvezzétek csak! Az utatok a 

Tűzbe vezet.” 

31. Mondd (Muhammad- Allah áldja 

meg és adjon Neki örök 
üdvösséget) az Én szolgáimnak, 

akik hisznek: „Végezzék el az 

imát és adakozzanak abból, 

amivel elláttuk őket- titokban 

tegyék, vagy nyíltan. Még azelőtt, 

hogy elérné őket az a Nap, 

amelyen nem lesz adás-vétel sem 

barátság.” 

32. Allah az, Aki megteremtette az 

egeket és a földet és vizet 

bocsátott le az égből és azzal 
gyümölcsöket sarjasztott nektek- 

gondoskodásból rólatok. És a 

szolgálatotokra hajtotta a hajókat, 

hogy a tengeren sietve járjanak az 

Ő parancsa által. És a folyókat is 

a szolgálatotokra hajtotta. 

33. És szolgálatotokra hajtotta a 
Napot és a Holdat, amelyek 
fáradhatatlanok. Szolgálatotokra 

'f| fii jiLj\ 
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hajtotta az éjszakát és a nappalt. 

34. És mindent megadott nektek, 

amit csak kértetek Tőle. Ha meg 
akarnátok számlálni, senki sem 
tudná számba venni Allah 

kegyelmét. Ám az ember bizony 
bűnös tagadó. 

35. És midőn Ibrahim (Ábrahám) 

mondta: „Uram! Tedd ezt a 

várost {Mákká-t) biztonságossá! 
És óvj meg engem és a fiaimat 
attól, hogy bálványokat 

szolgáljunk!” 

36. „Uram! Azok bizony sok embert 

tévelygésbe vittek. Aki engem 

követ az hozzám tartozik, aki 
szembefordul velem (az maga 

ellen teszi azt.) Te Megbocsátó és 
Irgalmas vagy” 

37. „Urunk! Az utódaim közül 
némelyeket egy terméketlen 

völgyben telepítettem le, a Te 

Megszentelt Házadnál (a Kacba- 
nál, Mekkában)1, ó, Urunk, hogy 

áj 
c ■>< 

-JÁjU <S*~? lP 

<yt 

1 Ibn cAbbás mondta: Az első asszony, aki csípőszorítót használt Ismá^l anyja volt. 

Ő ezt azért használta, hogy elrejtse a nyomait Sára (Ábrahám első felesége. A 

Fordító) elől. Ábrahám őt és fiát Ismá^l-t, miközben szoptatta őt, a Ház (.al-Kacba) 

közelébe hozta, egy nagy fa alá, a Zamzam helyére, a mecset legmagasabb pontjára. 

Abban az időben senki sem volt Mekkában, víz sem volt. Ott elhelyezte őket és egy 

bőr tarisznyát tett melléjük, amelyben datolya volt és egy kis vizes tömlőt, 

amelyben víz volt, majd Ábrahám haza indult. Ismá^l anyja követte őt és szólt: ‘Ó, 

Abrahám! Hová mész? Itt hagyva bennünket ebben a völgyben, ahol nincs senki, 

akihez csatlakozhatnánk és nincs semmi (amit ehetnénk).’ Ezt ő többször 

megismételte neki, ám ő (Ábrahám) nem fordult feléje. Majd megkérdezte: ‘Allah 

parancsolta ezt meg neked?’ Mondta: ‘Igen.’ Az asszony mondta: ‘Ő bizony nem 

fog elhanyagolni minket.’ Ezután visszafordult, és Ábrahám is ment tovább. Míg el 

nem érte at-Taniyya-t, ahol senki sem láthatta, arcával a Ház felé fordult, két kezét 

felemelve ezekkel a szavakkal fohászkodott az Urához: „Urunk! Az utódaim közül 

némelyeket egy terméketlen völgyben telepítettem le, a Te Megszentelt Házadnál, ó, 
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Urunk, hogy az imádságot elvégezhessék! Tedd, hogy az emberek szíve jóindulattal 

hajoljon feléjük! És gondoskodj róluk gyümölcsökkel! Talán hálásak lesznek. 

IsmaTl anyja tovább szoptatta IsmáTl-t és ő maga abból a vízből ivott, ami nála 

volt. Ám végül a tömlőben lévő víz teljesen elfogyott így szomjazni kezdett ő és 

szomjazni kezdett a fiai is. Rá (IsmaTl) nézett, amint ott kínlódik, majd arrébb 

ment, hogy ne lássa (a szenvedését). És úgy találta, hogy as-Saja hegye a 

legközelebbi hegy hozzá ezen a földön. Felállt rá és körülnézett, tekintetével 

keresve valakit a völgyben. De nem látott senkit. Ezután leereszkedett as-Safá-ió\ 

és mikor elérte a völgyet felemelte a ruháját és futásnak eredt úgy, ahogyan egy 

elveszett ember fut. Elérte a völgy másik végét így elért al-Marwa-hoz (a szemben 

lévő hegy, a Fordító). Ott megállt és körülnézett lát-e valakit. De nem látott senkit. 

Ezt (a futást) hétszer tette meg egymás után. A Próféta (Allah áldja meg és adjon 

Neki örök üdvösséget) mondta: ‘Ez az eredete az emberek által elvégzett Sacy-nak a 

kettő között.’ (a zarándoklat egyik alapvető mozzanata as-Safö és al-Marwa közötti 

hétszeri futás. A Fordító) Mikor elérte al-Marwa-1 egy hangot hallott ekkor 

nyugalmat parancsolt lelkének. Figyelmesen hallgatózott. Újra hallotta a hangot, 

így szólt: ‘Bizony hallattad a hangod. Tudsz-e valamiben segíteni? És íme egy 

angyalt látott a Zamzam helyén, aki a földet túrta a sarkával. Vagy a szárnyával míg 

végül víz tört elő. Az asszony egy medencécskét kezdett kialakítani körülötte, a 

kezeit használva, a nála lévő vizes tömlőt kezdte így megtölteni vízzel. Ám a víz 

tovább áramlott még azután is, hogy megtöltötte. Ibn cAbbás mondta: A Próféta 

(Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) hozzátette (Allah legyen 

könyörületes IsmaTl anyjával! Ha nem merített volna a Zamzam-ból, akkor ez egy 

áramló folyam lett volna a föld felszínén.) Mondta (a Próféta - Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget): Majd ivott és megszoptatta a gyermekét. Az angyal 

mondta neki: ‘Ne féljetek az elhanyagolástól! Hiszen ez itt Allah Háza, amelyet ez 

a fiatal gyermek és az apja fognak felépíteni. Allah soha nem hanyagolja el annak 

(a Háznak) a népét.’ A Ház (t.i. a Kacba) akkoriban egy magas helyen volt és egy 

kisebb hegyhez hasonlított. Ha áramló vizek érkeztek a jobb és a bal oldalán folytak 

el. Az asszony itt és így élt ott míg nem néhány ember a Gurhum törzsből, vagy egy 

család a Gurhum törzsből meg nem érkezett hozzá és gyermekéhez. (Ezek a 

jövevények a Gurhum törzsből) Kadá’-n keresztül érkeztek. Mekka alacsonyabb 

részén telepedtek le, ahol egy madarat láttak, amelynek az volt a szokása, hogy a 

víz felett körözött és soha nem hagyta el azt. Azt mondták: ‘Ennek a madárnak víz 

felett kell köröznie, jóllehet mi tudjuk, hogy ebben a völgyben nincs víz.’ Egy, vagy 

két embert küldtek ki, akik meg is találták a víz forrását, majd ezek visszatértek és 

hírt adtak a vízről. Mindegyikük elindult (a vízhez). A Próféta (Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget) hozzátette: IsmaTl anyja a víz mellett ült. Az emberek 

megkérdezték tőle: ‘Megengeded nekünk, hogy itt maradjunk veled? Ő így felelt: 

‘Igen! De nem lesz jogotok uralni a vizet.’ Ők azt mondták: ‘Igen, rendben van.’ A 

Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) még hozzátette: ‘Ez a 

helyzet elégedettséggel töltötte el IsmaTl anyját, hiszen ő szerette az emberek 

társaságát.’ Letelepedtek és elküldték a családjukért, akik szintén ott telepedtek le. 

így az új családok is állandó lakókká váltak ott. A fiatal fiú (IsmaTl) nőtt és 

megtanulta tőlük az arab nyelvet. Az ő (erényei) csodálatra és elismerésre 

késztették az embereket, ahogyan cseperedett. Amint elérte az érettség korát egy 
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közülük való nőt adtak hozzá. Miután IsmácTl anyja meghalt, Ábrahám is eljött 

IsmáTl házasságát követően, hogy lássa a családját, amelyet korábban elhagyott. 

Ám nem találta IsmácTl-t ott. Midőn IsmácTl feleségét kérdezte róla az így felelt: 

‘Elment, hogy megkeresse megélhetésünket.’ Majd az életükről és körülményeikről 

kérdezte. így felelt: ‘Nyomorban élünk, nehézségek között élünk, megpróbáltatások 

között.’ így panaszkodott neki. Ő (Ábrahám) mondta: Amikor a férjed hazajön add 

át neki a köszöntésem és mondd meg neki, hogy változtassa meg kapujának 

küszöbét. Mikor lsmácTl hazaért valami szokatlant érzékelt. Meg is kérdezte: ‘Jött 

valaki hozzád? Az asszony felelt: ‘Igen, egy ilyen és ilyen kinézetű öreg ember jött 

el, aki rólad kérdezett engem és én hírt adtam neki. Ő kérdezett az életünkről, én 

pedig elmondtam, hogy szegénységben és nehézségek között élünk.’ Ekkor IsmáTl 

mondta: Tanácsolt-e valamit?’ Mondta: ‘Igen. Kért, hogy adjam át a köszöntését 

neked, és azt, hogy változtasd meg kapud küszöbét.’ IsmáTl mondta: ‘Ez az apám 

volt. És ő megparancsolta nekem, hogy váljak el tőled. Menj vissza a családodhoz!’ 

IsmáTl tehát elvált és egy másik asszonyt vett feleségül közülük (a Gurhum- 

beliekből). Ábrahám ismét távol maradt tőlük addig, amíg Allah akarta, majd újra 

kereste őket, ám nem találta IsmáTI-t. így elment IsmáTl feleségéhez és tőle 

kérdezősködött róla. Ő így felelt: ‘Elment megkeresni a megélhetésünket.’ 

Ábrahám megkérdezte: ‘Hogyan éltek mostanában?’ Érdeklődve az életükről és a 

körülményeikről. Az asszony így válaszolt: ‘Jólétben és bőségben vagyunk.’ Majd 

ő (az asszony) hálát adott Allah-nak. Majd Ábrahám megkérdezte: ‘Milyen ételt 

esztek?’ Mondta: ‘Húst.’ Megkérdezte: ‘Mit isztok?’ ‘Vizet.’ - felelte. így szólt: ‘Ó, 

Allah! Áldd meg a húst és a vizet!’ A Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) még hozzátette: ‘Ebben a korban még nem volt gabona és vetőmag, ha 

lett volna úgy arra is Allah áldását kérte volna.’ A Próféta (Allah áldja meg és adjon 

Neki örök üdvösséget) mondta: ‘Ha valaki csak e két dologgal rendelkezik a 

megélhetését illetően, úgy az egészsége károsodhat, kivéve, ha Mekkában él.’ A 

Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) hozzátette: ‘Majd 

Ábrahám mondta IsmáTl feleségének: Ha a férjed visszajön add át neki az 

üdvözletemet és parancsold meg neki, hogy ragaszkodjon a kapuja küszöbéhez!’ 

Amikor IsmáTl visszatért megkérdezte a feleségét: ‘Járt-e nálad valaki?’ Ő így 

felelt: ‘Igen. Egy kedves kinézetű öreg ember jött el.’ Tehát dicsérte és még 

mondta: ‘Rólad kérdezett én hírt adtam neki. Majd az életünkről kérdezett és 

elmondtam neki, hogy jó könilmények között élünk.’ IsmáTl megkérdezte: 

‘Tanácsolt-e neked valamit?’ Ő mondta: ‘Igen. Megkért, hogy adjam át az 

üdvözletét és megparancsolta, hogy tartsd meg a kapud küszöbét.’ Ekkor IsmáTl 

mondta: ‘Ez az apám volt. És te vagy a küszöb. Ő azt parancsolta, hogy tartsalak 

téged magamnál.’ Ezután Ábrahám egy ideig, amíg Allah akarta, távol maradt, 

majd megkereste őket. Látta IsmáTl-t egy fa alatt a Zamzam-nál, amint éppen a 

nyilait élesíti. Amikor meglátta Ábrahámot felkelt és üdvözölte őt. Ábrahám 

mondta: ‘Ó, IsmáTl! Allah egy parancsot adott nekem.’ IsmáTl mondta: ‘Tedd azt, 

amit a te Urad parancsolt neked.’ Ábrahám megkérdezte: ‘Segítesz nekem?’ IsmáTl 

válasza: ‘Segíteni fogok neked.’ Ábrahám mondta: ‘Allah azt parancsolta nekem, 

hogy itt egy házat építsek fel, a föld felszínéről kiemelkedő kis dombocskára 

mutatva.’ A Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) hozzátette: 

‘Majd ők felhúzták a Ház alapját. IsmáTl hordta a köveket, Ábrahám pedig 



14. Az Ibrahim Guz’: 13 399 \r t--j£A 

az imádságot elvégezhessék! 

Tedd, hogy az emberek szíve 
jóindulattal hajoljon feléjük! És 
gondoskodj róluk gyümölcsökkel! 

Talán hálásak lesznek.” 

38. „Urunk! Te tudod mi az, amit mi 
elrejtünk és mi az, amit 
nyilvánosságra hozunk.” Allah 
előtt semmi sem marad rejtve 
sem a földön, sem az égben. 

39. „Hála legyen Allah-nak, aki 
öregkorom ellenére 
megajándékozott engem lsmácil- 

al és Isháq-al. Allah bizony 
meghallgatja a fohászt.” 

40. „Uram! Engedd, hogy azok közé 
tartozzam, akik elvégzik az imát 
és az utódaim is. Urunk! Fogadd 

el a fohászomat!” 

41. „Urunk! Bocsáss meg nekem és a 
szüleimnek és a hívőknek, azon a 
Napon mikor bekövetkezik a 

Számonkérés!” 

42. És ne gondold, hogy Allah nem 
figyel arra, hogy mit tesznek a 
bűnösök1. Ő csupán haladékot ad 

nekik addig a Napig, amikor 
elhomályosulnak a tekintetek. 

43. Fejüket előre hajtva, fejeiket 

Jj 

építkezett. Amidőn a falak magasak voltak IsmácTl hozta ezt a követ és lerakta 

Ábrahám számára, aki felállt rá és úgy folytatta az építkezést. IsmáTl pedig 

adogatta neki a köveket. Mindketten ezt mondták: ‘Urunk! Fogadd el tőlünk, hiszen 

Te vagy a Halló és a Tudó!’ (2:127).’ Majd a Próféta (Allah áldja meg és adjon 

Neki örök üdvösséget) hozzátette: ‘Majd mind ketten folytatták az építkezést, 

körbe-körbe haladva a Kcfba körül, ezt mondogatva: ‘Urunk! Fogadd el tőlünk, 

hiszen Te vagy a Halló és a Tudó!’ (2:127).’ Al-BuhárT Sahih-\&N. 3184 

1 Itt a zálimüna kifejezés szerepel, politeista, bűnös dolgokat elkövető. 
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felemelve sietnek majd elő, 
tekintetük nem tér vissza 
egymásra. És szívük üres (a 
hatalmas rettegés miatt). 

44. És intsd (Muhammad - Allah 
áldja meg és adjon Neki örök 
üdvösséget) az embereket attól a 

Naptól, amikor a büntetés jő el 

hozzájuk. És azt mondják azok, 

akik bűnösök voltak: „Urunk! 

Adj nekünk haladékot egy kis 

ideig, hogy felelhessünk a 

Hívásodra és követhessük a 

küldötteket!” (Az mondatik 

nekik:) „Vajon nem esküdtetek-e 

meg korábban, hogy nem lesz 

elmúlás a számotokra?” 

45. „Azoknak a lakhelyein laktatok, 

akik bűnöket követtek el önmaguk 

ellen és világossá vált a számotokra 

hogyan cselekedtünk velük. 

Példázatokat mutattunk be nektek.” 

46. És szőtték a cseleiket. Ám az ő 

cselszövésük Allah-nál van. Még 

ha a cselszövésüktől a hegyek 
mozdulnának is el. 

47. Ne gondold, hogy Allah megszegi 

az ígéretét, amit a Küldötteinek 

tett. Allah bizony Hatalmas és Ő a 
bosszú Ura. 

48. Azon a Napon, amikor a föld 

másik földdé változtatik és az 
egek is. És ők az Egyedüli 

Hatalmas Allah elé járulnak. 

49. És látod majdan a vétkeseket 

azon a Napon összekötözve a 

j jjV) 

c ^ í ' í ” 

0^=* ol? 
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bilincseikben1. 

50. Ingeik szurokból lesznek és a Tűz 

borítja el az arcaikat. 

51. Hogy Allah jutalmazzon minden 

lelket azért, amit megszerzett. 

Allah bizony Gyors a 
számonkérésben. 

52. Ez híradás az emberek számára, 

hogy intésben részesüljenek és 
tudják, hogy csupán Ő az egyetlen 

Isten! És az ésszel bírók 

okuljanak! 

íj) \ ^ 

1 ‘összekötözve a bilincseikben’ kifejezés az arab muqarrariina fi-l-asfadi fordulat 

fordítása. A muqarrariina (alany eset muqarranüna) pontos jelentése és fordítása: 

‘kezeik és lábaik a nyakukhoz láncoltainak’. 
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Higr/15./ 
Az Al-Higru1 c. süra. 

Mekkái. 

Verseinek száma: 99. A 87. vers kivételével, ami Medinai. 

A Yüsuf (József) c. süra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 

nevében 

1. Alif-lam-ra \ Ezek a Könyv 

Versei és egy világos Koráné. 
Guz’14. Hizb27. 

2. Talán azok, akik hitetlenkedtek 

azt szeretnék majd2, hogy 

muzulmánok lettek volna. 

3. Engedd őket, hogy egyenek és 

élvezzék és hogy a (csalóka, 

hamis) remény csábítsa el őket! 

Majd meg fogják tudni. 

4. Egyetlen várost sem pusztítottunk 
el csak úgy, hogy annak ismert 

írása volt. 

5. Egyetlen közösség sem előzheti 

meg a megszabott idejét és nem 
is késleltetheti azt. 

6. És mondják: UÓ, te! (Muhammad 

- Allah áldja meg és adjon Neki 

örök üdvösséget) Akire az Intés 

(ez a Korán) leküldetett! Te 

dzsinnektől megszállott vagy!” 

7. t JVliért nem hozol elő nekünk 

Angyalokat, ha az igazat szólók 

közül való vagy?” 

. i—V c 

síktól ^ siWíj&i 

s_9 jSÍ Is 19 

* * ’ A 

1 A szúra címe a 80. versből ered, ami feltehetően egy helységnév. 

A Feltámadás Napján, látva annak borzalmait, ám akkor már nem segít rajtuk 
semmi. 
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8. Mi azonban csak az Igazsággal 

küldünk le Angyalokat. Ám 

haladékot akkor sem kapnak(a 

hitetlenek). 

9. Mi bizony lebocsátottuk a Dikr-t 

(intés, emlékeztetés, a Kegyes 

Korán) és Mi bizony Őrzői1 

vagyunk annak. 

10. Már előtted (Muhammad- Allah 
áldja meg és adjon Neki örök 
üdvösséget) is küldetéssel bíztunk 

meg (embereket) a korábbiak 

pártjaihoz2. 

11. És egyetlen Küldött sem jött el 

hozzájuk csak úgy, hogy gúnyt 

űztek belőle. 

12. így bocsátjuk azt3 be a bűnösök4 

szívébe. 

13. Ők nem hisznek abban (a 
Koránban). Holott már korábban 

meg volt az elődök szokásos 

eljárása. 

14. Ha ajtót nyitnánk is nekik az égen 
és azon folyamatosan fel is 

emelkedhetnének, 

15. Azt mondanák: „Bizony csak 
káprázat áldozata a szemünk, sőt mi 

varázslattal sújtott nép vagyunk.” 

(J 

^<9 ?»' 

1 így nem változhat meg benne egyetlen betű sem és ki sem cserélődhet. Az a Korán, 

amit ma olvasunk ugyanaz, amit Muhammad Próféta (Allah áldja meg és adjon 

Neki örök üdvösséget) kapott meg és adott tovább az első muzulmánoknak. 

2 Itt az arab eredetiben a ‘fi siycf i-l-awwalincC kifejezés található, amit én ‘a 

korábbiak pártjaihoz’-ként fordítottam. Ez lehet még ‘a korábbiak csoportja’ vagy a 

‘a korábbiak szektái’ is. 
3 Társítást, képmutatást, politeizmust. Ld. Ibn Katlr Kommentárja. 602. Old. 

4 Itt az al-mugrimüna kifejezés szerepel: bűnös, politeista, pogány. 
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16. Mi bizony az égen tornyokat1 

helyeztünk el és azokat 

felékesítettük a szemlélők 
számára. 

17. És megőriztük azokat minden 

megkövezendő sátántól. 

18. Kivéve azt, aki hallgatózik, azt 

viszont világos lángcsóva követi. 

19. A földet kiterítettük és szilárdan 

rögzítetteket (hegyeket) vetettünk 

arra. És abban mindenféle jól 

kiegyensúlyozott dolgot 
sarjasztottunk. 

20. Abban elhelyeztünk a számotokra 

gondoskodást és azok számára is, 
akikről nem ti gondoskodtok. 

21. Minden dolog tárháza Nálunk 

van! És Mi csak megszabott 

mértékben bocsátjuk le azt. 

22. És elküldtük a szeleket, 

megtermékenyítőkként. És az 
égből vizet bocsátottunk le és 

itattunk vele benneteket. Ti azt 

nem halmozhatjátok fel. 

23. Bizony Mi keltünk életre és Mi 
küldünk a halálba. És Mi 

vagyunk az örökösök. 

24. És bizony Mi ismerjük a korábbi 

nemzedékeket (akik már 

elmúltak) közületek és ismerjük a 

hátramaradókat, az elkövetkezendő 
nemzedékeket. 

Jj&j 

(||) aÍ Jt^j\ Lőj Í^S^UJlJ\3'<Xa 

A wtornyokat’ rész fordítható 4csillagokat’-ként is, sőt Qatada és Mugahid határozottan 
ragaszkodnak ehhez az értelmezéshez. 
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25. Bizony a te Urad fogja 
összegyűjteni őket. 0 Bölcs és 

Tudó. 

26. Bizony megteremtettük az embert 
száraz, megformált agyagból. 

27. És korábban megteremtettük a 

dzsinneket a Samum1 tüzéből. 

28. Midőn az Urad mondta az 
Angyaloknak: „Én embert fogok 

teremteni száraz megformált 
agyagból.” 

29. „És ha megformáztam és lelket 

leheltem belé a lelkemből (amit a 
számára teremtettem), boruljatok 

le előtte!” 

30. Az angyalok mindegyike leborult. 

31. Kivéve IblTs-1. (A gonosz) Volt az, 
aki megtagadta, hogy a leborulók 

közé tartozzon. 

32. Mondta: „Ó, Ibllsl Mi van veled, 
hogy nem tartozol a leborulók 

közé?” 

33. Mondta: „Nem tartózhatom azok 
közé, akik leborulnak egy ember 
előtt, akit Te teremtettél száraz 
agyagból, megformált sárból.” 

34. Mondta: „Menj ki innen! Te 
megkövezendő vagy!” 

35. „Bizony rajtad átok fog ülni a 

Számonkérés Napjáig2.” 

' LSi- JJLÍJ 

\yúiS 

(J) éfjprjlj ej ö) L 

s 7 

1 Füst nélküli tűznyelv. Ibn cAbbás mondta: A dzsinnek a tűz lángnyelveiböl 

teremtettek. cAmr bin Dinár szerint: A Nap tüzéböl. A Sahlh-okban olvashatjuk: 

‘Az Angyalok fényből teremtettek. A dzsinnek füst nélküli tűzből. (Ld. 55:15, A 

Fordító) Ádárn abból teremtetett, ami korábban már leíratott nektek.’ 

2 Itt az arab eredetiben a ‘yawmu-d-DinV kifejezés szerepel, amit a ‘Számonkérés 



15. Az Al-Higru Guz’: 14 406 

36. Mondta: „Uram! Adj nekem 

haladékot addig a Napig míg 

feltámasztatnak.” 

37. Mondta: „Bizony te azokhoz 

tartozol, akik haladékot kaptak.” 

38. „Egy meghatározott Napig.” 

39. Mondta: „Uram! Amiért tévútra 

vittél engem, én díszessé teszem 

(a tévelygés útját) a számukra a 

földön, és mindegyiket tévútra 
vezetem.” 

40. „Kivéve a Te őszinte szolgáidat 
közöttük.” 

41. Mondta: „Egyenes út ez Hozzám.” 

42. „Neked nincs hatalmad az Én 

szolgáim felett, kivéve azokat, 
akik követnek téged a bolyongók1 
közül.” 

43. „Mindannyiuk ígért helye a Pokol 
lesz.” 

44. „Annak (a Pokolnak) hét kapuja 

van és minden egyes kapu számára 
meghatározott osztálya (a 

bűnösöknek) kijelöltetik.” 

45. „Bizony az istenfélők majd 

Kertekben és forrásoknál lesznek.” 

*TÍ JŐ 

iIauSí Jő 

0 JaZJ Jfj$ 

(J) jő 

4jcLutl^J 

46. „Lépjetek be oda békességben, 

biztonságban.” 

47. „És Mi eltávolítjuk azt, ami a 

napjának’ fordíthatunk. Ez a Feltámadás Napjának egyik sokat használt elnevezése. 

1 ‘Bolyongók’ az arab eredetiben az al-gáwüna (illetve ennek a tárgy esete aU 

gawína) szó szerepel: ők a társító, politeista tévelygők, akik az Igaz Úttól 

eltévelyedve, rossz dolgokat követnek el. 
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lelkeikben a gyűlöletből van és 

testvérekként (fekszenek) 
kereveteken egymással szemben.” 

48. „Nem éri el ott őket gond (érzete) 
és nem űzetnek ők onnan ki.” 

49. Tudasd (Muhammad - Allah áldja 
meg és adjon Neki örök 
üdvösséget) az Én szolgáimmal, 

hogy Én vagyok a Megbocsátó és 

az Irgalmas. 

50. És azt is, hogy az Én Büntetésem 

fájdalmas büntetés. 

51. És adj (Muhammad - Allah áldja 
meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) nekik hírt Ibrahim 

(Ábrahám) vendégeiről! 

52. Amidőn beléptek hozzá és 
mondták: „Békesség! (salamon)’' 

Mondta (Ábrahám): „Mi bizony 

félünk tőletek.” 

53. Mondták (az angyalok): „Ne félj! 
Mi bizony egy tudással 
rendelkező ifjú (Ishaq) örömhírét 
közöljük veled.” 

54. (Ábrahám) Mondta: „Vajon 

örömhírt közöltök velem, mikor 
már az öregség megérintett engem. 
Miféle örömhírt közöltök hát?” 

55. Mondták (az angyalok): „Mi az 

Igazságnak megfelelő örömhírt 
közöljük veled. Ne tartozz hát a 

reményt vésztők közé!” 

56. Mondta (Ábrahám): „Ki más is 
vesztheti el a reményt Ura irgalma 
iránt, mint a tévelygőket.” 

<S> * 

$> 
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57. Mondta (Ábrahám): „És mi a ti 

feladatotok, ó Küldöttek?” 

58. Azok (az angyalok) mondták: 
„Mi bizony egy olyan néphez 
küldettünk el, amely bűnös, 

59. Kivéve Lót családját Mi őket 
mindannyiukat meg fogjuk 
menteni. 

60. Kivéve a feleségét, akiről azt 
rendeltük el, hogy ő azok közé fog 
tartozni, akik a hátramaradók.” 

61. És miután Lót családjához értek a 
Küldöttek. 

62. Azt mondta ő: „Ti ismeretlen 
emberek vagytok.” 

63. Mondták: „Nem, mi azt hozzuk el 
neked, amiben ők kételkedtek.” 

64. „Mi bizony az Igazságot hoztuk 

el neked, mi az igazat szólók 
vagyunk.” 

65. „Menj a családoddal a legsötétebb 

éjjelen és kövesd őket! Senki 

közületek ne forduljon hátra! Oda 
menjetek, ahová parancsot 
kaptatok!” 

66. És előírtuk számára azt a 

rendelést, hogy reggelre kelve 

azokból (a bűnösökből) semmi 
sem marad. 

67. És a város népe örvendezve jött. 

68. Mondta (Lót): „Ezek az én 

vendégeim, ne hozzatok 

szégyenbe!” 

69. „És féljétek Allah-ot, és ne 

0 

tíy.a> j) j\í 
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hozzatok gyalázatot rám!” 

70. Mondták: „Vajon nem tiltottunk- 

e el az emberektől?” 

71. Mondta: „Ezek a lányaim! Ha ezt 
akarjátok tenni.” 

72. Az életedre (Muhammad- Allah 
áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget)! Ők bizony 

esztelenségükben1 bolyongnak. 

73. Napkeltekor (borzalmas) as- 

sayhatu (az ordítás büntetése) 

ragadta el őket. 

74. Mi az alját tettük a felső részévé. 

És Mi siggll-bői (égetett 

agyagtégla) való kövekkel 
árasztottuk el őket. 

75. Bizony ebben jelek vannak a 

figyelők számára. 

76. Bizony az (a város2) egy soha el 
nem múló úton van. 

77. Bizony jel van ebben a hívők 

számára! 

78. És bizony a Cserjés Lakói 

(ashábu-l-aykati, Madyan népe) 
bűnösök voltak. 

79. Bosszút álltunk rajtuk. Mindketten 

nyilvánvaló példák3. 

© cLÍj- <4 

© 451 

© 43SÍ ^ 4^©' 

1 Itt az arab eredetiben a ‘fisakrati-him’ kifejezés található, amit én ‘esztelenségükben’- 

ként fordítottam. Ám lehetséges még ‘tévelygésükben’ is, ez Qatáda véleménye. 

Vagy ‘kábulatukban, mámorukban’ is 

2 A Kommentátorok véleménye alapján itt Szodoma {Sudüm) városára történik utalás, 

amelyet a felfordíttatás és a kőzápor sújtott, és amely végül egy rossz szagú tóvá 

változott. Ld. Ibn Katír Kommentárját! 

3 A ‘nyilvánvaló példák’ részt lehet fordítani a következő módon is: ‘világos és jól 

látható úton vannak’. 
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80. És bizony al-Higr lakói1 is 

hazugsággal vádolták a 

Küldötteket. 

81. Mi elhoztuk nekik a Mi jeleinket, 

ám ők elfordultak attól. 

82. És a hegyekből házakat faragtak 

ki, hogy biztonságban legyenek. 

83. Ám as-sayhatu (az ordítás 
borzalmas büntetése) ragadta meg 

őket reggelre kelve. 

84. És nem volt a hasznukra az, amit 
megszereztek. 

85. Mi bizony az Igazsággal 

teremtettük meg az egeket és a 

földet. Az Óra elkerülhetetlenül 

közeleg. A szép megbocsátást 

gyakorold hát! 

86. És bizony az Urad, Ő a Teremtő 
és a Tudó. 

87. Mi bizony neked adtuk a hét 

Matám-t2 és a Hatalmas Koránt. 

88. És ne mereszd a szemeidet arra, 
amit közülük némelyeknek 

élvezetül adtunk. És ne légy 

szomorú miattuk! Terjeszd ki 

védőszárnyaidat a hívők fölé! 

89. És mondd (Muhammad- Allah 
áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget): ttBizony én vagyok 

a nyilvánvaló intő!” 

U4I0 tSj iái'cXÁj 
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1 Al-Buhári Óű/zz/2-jának magyarázatában azt olvashatjuk, hogy al-Higr lakói Tamüd 

törzse volt, akik a hasonló nevű wádi-bán (sivatagi völgy) laktak, amely Medina és 

as-Sám között található. 

2 ttA hét matjinT fordítása: ua hét gyakran recitált vers” vagy is a Fátiha. 
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90. Ahogyan lebocsátottunk a 

megosztókra. 

91. Akik a Koránt különböző 
fejezetekké1 teszik. 

92. Az Uradra! Mindegyiket 

megkérdezzük majdan. 

93. Arról, amit cselekedett. 

94. Azt hirdesd, amire parancsot 

kaptál! És fordulj el a társítóktól! 

(J|) 

95. Mi bizony elégségesek vagyunk 

neked a gúnyolódókkal szemben. 

96. Akik Allah mellé más istent 

állítanak. Majd meg fogják tudni. 

97. Mi bizony tudjuk, hogy a szíved 
szomorú amiatt, amit mondanak. 

98. Az Urad iránti hálád hirdesd! És 

tartozz a leborulók közé! 
(§} ifj SijJ 

99. Szolgáld az Uradat, amíg el nem 

jön hozzád a bizonyosság2. 
p]j 

1 Egy Ibn °Abbás-tól fennmaradt magyarázat szerint: Ezt a Könyv Népe tette. Egy 
részében hisznek, másik részében nem hisznek. Ld. Al-Buhári Sahih-ja N. 4428 

2 A ‘bizonyosság’ arabul al-yaqmu szó Sálim b. cAbdulláh, Mugáhid, Qatáda és még 
többek véleménye alapján a ‘halál’- ra utal. 
Anas bin Malik hagyományozta, miszerint a Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki 
örök üdvösséget) mondta: (Senki közületek ne vágyakozzon a halál után egy csapás 
miatt, ami sújtotta öt. Ám ha mégis ezt kellene tenni akkor mondja: ‘Uram! Addig 
engedj élni engem, amíg Te tudod, hogy az élet jobb a számomra! És akkor küldj 
engem a halálba, ha Te tudod, hogy a halál jobb a számomra!’) Al-BuhárI SahTh-ja 
N.5347 
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A Méhek/16./ 

An-Nahlu1 c. szúra. Sifcí 

Mekkái. 

Verseinek száma: 128. Kivéve a 126., 127., 128. verseket, ezek Medinaiak. 

Az al-Kahf c. szára után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 

nevében 

1. Allah parancsa2 elérkezett. Ne 
siettessétek hát azt! Magasztaltassék 
és dicsőítessék3 Ő, mennyire felette 
áll Ő annak, amit társítanak. 

2. Leküldi az Angyalokat a lélekkel4 
(a kinyilatkoztatással) az Ő 
parancsolatából arra, akire akarja 

az Ő szolgái közül (mondván): 

„Intsétek az embereket arra, hogy 
nincs más isten csak Én (tó Haha 
illa And)! Engem féljetek!” 

3. Megteremtette az egeket és a földet 
az Igazsággal. Magasztosan felette 
áll O annak, amit társítanak. 

4. Megteremtette az embert egyetlen 

spermacseppből. Ám az (ugyanez 
az ember) mégis nyilvánvalóan 
szembehelyezkedő. 

5. És a jószágokat is megteremtette 
nektek. Belőlük vannak meleg 

o 

ja jLJ^ íjí->* 

99 T t 

1 A szára címe a 68. versből ered. 

2 Itt az eredeti arab szövegben az "amf szó szerepel, ennek többféle magyarázata is 

lehetséges: a) parancs, b) az Óra, c) a hitetlenek, társítok megbüntetésének ideje, d) 

a muzulmán törvények, törvényi előírások. Ld. Ibn Katlr Kommentárját. 

3 Itt az arab eredetiben a 4subhánahu wa tacala> kifejezés szerepel. Megközelítőleg 

mindkettő ugyanazt jelenti. A második a ‘tacálá’ magában hordoz egyfajta olyan 

jelentést, ami a mindenek felettiségre utal. Semmi földi, teremtett nem érhet fel 

Hozzá. A Magasztos Allah mindenek felett áll. 

4 Itt az arab eredeti szövegben a rüh ‘lélek’ szó szerepel, ám a kommentátorok szerint 

itt a jelentése al-wahyu ‘isteni sugallat, kinyilatkoztatás’. 
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ruháitok és különböző hasznaitok 
és azokból ehettek (is). 

6. És szépséget is találtok azokban 

midőn (este) haza hajtjátok és 

reggel legelőre hajtjátok. 

7. Szállítják a terheiteket olyan 
országokba, amit ti csak nagy 
erőfeszítések árán érhetnétek el. 

A ti Uratok bizony Irgalmas és 

Könyörületes. 

8. És (megteremtette) a lovakat és 
az öszvéreket és a szamarakat, 

hogy felülhessetek rájuk és 

díszetekül is szolgáljanak. Olyan 
dolgokat is teremt, amikről ti nem 

tudtok. 

9. Allah (feladata) az út célja 
(magyarázata)1. Vannak közöttük 

olyanok, amelyek elhajlanak 

(utak). Ám, ha akarta volna 

mindenkit vezérelt volna. 

10. Ő az. Aki vizet bocsátott le nektek 

az égből. Abból van nektek az 

italotok és fáitok, növényeitek, 

amelyben legeltethettek. 

11. Általa sarjasztja nektek a gabonát 

és az olajfákat és a pálmákat és a 

szőlőket és mindenféle 
gyümölcsöket. Bizony ebben 

jelek vannak az olyan népek 

számára, akik elgondolkodnak. 

új 

0 

(f) U 

1 Mindannak a kinyilatkoztatása, ami a Törvény által előírtakat ismerteti, tartalmazza. 

Megmagyarázni az emberiségnek: mi a megengedett és mi a megtiltott, mi a jó és 

mi a rossz. Al-cAwfT és Ibn cAbbás szerint ennek jelentése al-bayánu ‘magyarázat, 

értelmezés, megvilágítás’. Az Igaz Útmutatás (al-hudá) és a tévelygés (ad-dalálatu) 

közötti különbség magyarázata. Ld. Ibn Katlr Kommentárját. 



16. An-Nahlu Guz’: 14 414 U 

12. Es a szolgálatotokra hajtotta Ő az 

éjszakát és a nappalt és a Napot 

és a Holdat. És a csillagok, 
amelyek az 0 parancsának 

engedelmeskedve serénykednek. 

Bizony ebben jelek vannak az 

olyanok számára, akik képesek 
felfogni (mindezeket az 

eszükkel). 

13. És amit csak létrehozott nektek a 
földön, a maguk különböző 
színeiben, bizony ebben jelek 

vannak az olyan nép számára, aki 

hallgat az intésre. 

14. Ő az. Aki a szolgálatotokra 

hajtotta a tengert, hogy abból friss 

húst ehessetek és hogy abból 

ékességeket hozhassatok felszínre, 

amiket magatokra is vehettek. És 

látod a hajókat barázdákat szelni 
abban, hogy az Ő túláradó 
kegyelme után áhítozzatok. Talán 

hálásak lesztek! 

15. Szilárdan rögzítetteket (hegyeket) 

vetett a földre, hogy az ne 
inogjon alattatok és folyókat és 

utakat. Talán így a helyes útra 

vezéreltettek. 

16. És útjelzőket. És a csillagok által 

megtalálják a helyes utat.1 

17. Talán az. Aki teremt olyan-e, 
mint az, aki nem teremt? Hát nem 

okultok? 

(§) 

\ AjT$Í i'jL j jVj 

1 A kommentátorok itt a nappal és az éjszaka iránymutató jeleire utalnak. Az ‘útjelzők’ 
a hegyek, a magasabb kiemelkedő földrajzi alakulatok, ezek nappal segítik a 
tájékozódást. Míg a csillagok az éjszaka útjelzői. Ld. Ibn Katlr Kommentárját! 
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18. Ha meg akarjátok számolni Allah 

kegyelmét nem tudnátok számba 

venni azokat. Bizony Allah 
Megbocsátó és Irgalmas. 

19. Allah tudja azt, amit titokban 

tesztek és azt is, amit nyíltan. 

20. Akikhez Allah helyett 
fohászkodnak, azok nem 

teremtenek semmit, ám ők maguk 
is teremtettek. 

21. Halottak ők, nem élők. És nem 

tudják mikor támasztatnak fel. 

22. A ti istenetek egyetlen Isten! 

Azok, akik nem hisznek a 
Túlvilágban, azok szíve tagadja 

ezt. Fennhéjázó gőgösök ők. 

23. Allah bizonyossággal tudja azt, 

amit eltitkoltok és azt is, amit 
nyilvánosan tesztek. 0 nem 

szereti a fennhéjázó gőgösöket. 

24. És ha az mondatik nekik: tíMit 

bocsátott le az Uratok?” Az 
mondják: ttEzek a korábban éltek 

mesés legendái.” 

25. Hordaniuk kell majd terheiket 
teljes egészében a Feltámadás 
Napján és azok terhének egy 

részét is, akiket tudás nélkül 
tévelygésbe vittek. Milyen rossz 

teher is lesz az! 

26. Már az előttük éltek is 
fondorkodtak. Ám Allah az 
építményeik alapjait tette semmivé 

és felettük a tető rájuk zuhant. A 
büntetés onnan éri majd őket, 
ahonnan nem is számítanak rá. 

k, w 
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27. Majd a Feltámadás Napján 
megalázza őket és mondja: „Hol 
vannak a társaim, akik miatt 
összekülönböztetek?” Azok, 

akiknek a tudás megadatott azt 

mondják: „Ma a megaláztatás és 
a baj sújtja a hitetleneket.” 

28. Azok, akiket az Angyalok 

elszólítanak, miközben maguk 

ellen vétkeztek. Majd teljes 
megadással (mondják:) „Mi 
rosszat követtünk el.” (Az 

Angyalok válasza:) „Igen! Allah- 
nak tudomása van arról, hogy ti 
mit tettetek.” 

29. „Lépjetek hát be a Pokol kapuin, 

hogy örökkön ott tartózkodjatok! 
Milyen borzalmas tartózkodási 
hely is a fennhéjázó gőgösöké!” 

30. És az mondatik azoknak, akik 

istenfélők voltak: „Mit bocsátott 
le az Uratok?” Azt mondják: 

„Jót!” Azoknak, akik az evilágon 
jóra való módon cselekedtek jó 
jár. Ám a Túlvilági lakhely még 

jobb! Milyen pompás lakhely is 
az istenfélőké! 

31. cAdn (Éden) Kertjeibe léphetnek 
majd be, amelyek alatt folyók 

folynak. Ott ők azt kaphatják 

meg, amit csak akarnak. Allah 

így jutalmazza az istenfélőket. 

32. Azok, akiket az angyalok 

elszólítanak, akik jók voltak. Azt 
mondják nekik: „Békesség 
veletek (salamun calaykum)\ 
Lépjetek be a Paradicsomba 

> >_ 
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azért, amit cselekedtetek!” 

33. Vajon mi mást várhatnak ők1, 

minthogy eljöjjenek hozzájuk az 
angyalok, vagy eljöjjön az Urad 

parancsa. így cselekedtek azok is, 

akik előttük éltek. Allah nem 
követett el jogtalanságot velük 

szemben, ám ők maguk jártak el 

jogtalanul saját magukkal szemben. 

34. És elérte őket annak rossza, amit 
cselekedtek és körbevette őket az, 

amiből gúnyt űztek. 

35. És azok, akik társítottak azt 
mondták: „Ha Allah akarta volna 
akkor nem szolgáltunk volna Rajta 

kívül senkit, sem mi, sem apáink. 

És nem tiltottunk volna meg semmit 
rajta kívül.” így cselekedtek már 

azok is, akik előttük éltek. Vajon 

a Küldötteknek van-e más feladata 
is, mint a világos továbbítás? 

36. Minden egyes nemzethez2 
elküldtünk egy Küldöttet azzal, 

hogy: „Szolgáljátok Allah-ot! És 
kerüljétek el a tagüt-ot! (minden 
hamis istenség)” Volt közöttük 

olyan, akit Allah vezérelt. És volt 

közöttük olyan, akin joggal 

teljesült be a tévelygés. Járjátok 

be a földet! És figyeljétek milyen 

lett a sorsa a meghazudtolóknak! 

37. Bármennyire áhítozod 
(Muhammad- Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget) is az 

y bt3 Üt 

x&j 

c>J&\ 

1 A hitetlenek, a politeista tagadók. 
2 Az arab szövegben itt ummaíun szerepel, ‘közösség, vallási csoport, nemzet, nép’. 
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ő vezetésüket1, ám Allah nem 

vezérli azt, akit tévelygésbe vitt. 
Nincsenek nekik segítőik. 

38. A legünnepélyesebb esküjükkel 

esküdtek meg Allah-ra, hogy: 

t6Allah nem támasztja fel azt, aki 
meghalt.” De nem! Igaz ígéret ez 
Tőle! Ám a legtöbb ember nem 

tudja. 

39. (Feltámasztja) Azért, hogy 
megvilágítsa nekik azt, amiben 
összekülönböztek és hogy a 
hitetlenek megtudhassák azt, 
hogy hazugok voltak. 

40. Ha akarunk valamit a Mi szavunk 

csupán annyi, hogy azt mondjuk 
neki: «Légy” ! És már van is! 

41. És azok, akik elvégezték Allah- 

ért a Hígra-1 (a kivonulást), 
azután, hogy jogtalanul bántak 

velük, nekik már az evilágon szép 
(lakhelyet) adunk. Ám a Túlvilág 
jutalma bizony még nagyobb. 
Bárcsak tudták volna! 

42. Akik állhatatosan kitartóak voltak 

és az Urukra támaszkodtak. 

43. Mi csak olyan férfiakat küldtünk 
előtted (Muhammad- Allah áldja 

\ 
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1 Abü Hurayra hagyományozta, miszerint ő hallotta Allah Küldöttét (Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget) amint mondja: (Az én példázatom és az emberek 

példázata az olyan, mint azé a férfié, aki tüzet gyújtott. Amikor az megvilágította 

mind azt, ami körülötte volt legyek és rovarok igyekeztek a tűz felé, belezuhanva 

abba. A férfi mindent megtett azért, hogy ezt megakadályozza, ám azok sokaságukkal 

legyőzték és lehetetlenné tették erőfeszítését. Belezuhantak a tüzbe. (A Próféta (Allah 

áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) hozzátette:) Én is így ragadom meg a ti 

ruházataitok derékszíjait, hogy visszatartsalak benneteket a Tűztök Ám ti továbbra is 

azon vagytok, hogy Abba zuhanjatok bele.) Al-BuharT SahTh-ja N. 6118 
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meg és adjon Neki örök 
üdvösséget), akiknek sugallatot 
adtunk. Kérdezzétek (ti 
Mekkaiak) meg az Intelem 
birtokosait, ha nem tudjátok! 

44. A nyilvánvaló bizonyítékokkal és 

a Könyvekkel (küldtük el a 

Küldötteinket). És lebocsátottuk 

neked (Muhammad- Allah áldja 

meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) az Intést (az 

Emlékeztetést, ezt a Kegyes 

Koránt), hogy megvilágítsd az 
embereknek azt, ami lebocsáttatott 

nekik. Talán elgondolkoznak. 

45. Azok, akik gonosz fondorlatokat 

eszeltek ki talán biztonságban 

érzik magukat attól, hogy Allah 

nem rántja-e el a földet alóluk, 

vagy onnan jön a büntetés, 

ahonnan nem is veszik észre? 

46. Avagy megragadja őket 

jártukban-keltükben, ám ők ezt 
nem tudják megakadályozni. 

47. Avagy megragadja őket, miután 

már a félelem eltöltötte őket. 

Bizony a ti Uratok Kegyes és 
Irgalmas. 

48. Avagy talán nem látták, hogy 

mindannak az árnyéka, amit Allah 

teremtett jobbra és balra fordul 

Allah előtt leborulva, alázatosan. 

\ Üítjjí \ 4ÍÍ 
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49. Allah előtt borul le mindaz, ami 
az egekben és a földön van- állat, 

és az angyalok és ők nem 

fennhéjázó gőgösök. 
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50. Félik az Urukat maguk fölött. És 
azt teszik, amire parancsot 
kapnak. Hizb28. 

51. Allah mondta: „Ne vegyetek 
magatoknak két istent!” Ő bizony 
az egyetlen Isten1! Engem féljetek! 

52. Övé mindaz, ami az egekben és a 

földön van és Övé a vallás 

mindörökké. Allah-on kívül talán 
mást féltek? 

53. Bármilyen kegyelem is ér 

benneteket az Allah-tól van! Ha 

csapás ér benneteket Hozzá 
kiáltotok segítségért. 

54. Ám miután elhárította rólatok a 
bajt, egy csoport közületek az 
Urukkal szemben társítást követ el. 

55. Hogy tagadják azt, amit adtunk 
nekik. Élvezzétek csak egy 
darabig! Majd megtudjátok. 

56. És kijelölnek annak, amiről nem 
tudnak semmit egy részt, abból 
amivel gondoskodtunk róluk. 
Allah-ra! Bizony megkérdeztelek 
arról, amit koholtatok. 

57. Allah-nak leányokat tulajdonítanak- 
Magasztaltassék (felette van Ő 
mindannak, amit társítanak) !- 

oy-4^iL? Ül 3\sj# 
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1 cUbáda -Allah legyen elégedett vele- hagyományozta, a Prófétától (Allah áldja meg 

és adjon Neki örök üdvösséget), aki mondta: Aki tanúságot tesz arról, hogy <tnincs 

más isten, kivéve az Egyedüli Allah-ot, Akinek nincs társa” és arról, hogy 

„Muhammad az Ő szolgája és az Ő küldötte” és arról, hogy uJézus Allah szolgája 

(Cabdu-Llahi) és küldötte és az 0 szava, akit Máriába vetett és ő az Általa teremtett 

lélek” és arról, hogy a aParadicsom valóság és a Tűz valóság”, azt Allah a 

Paradicsomba lépteti- az evilági tettei alapján. Gunáda (a hagyománylánc egy 

korábbi narrátora) még hozzátette: „A Paradicsom nyolc kapujának bármelyikén, 

amelyen át csak akar.” Al-Buhári Sahlh-ja N. 3252. 
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maguknak pedig azt, amire 
áhítoznak. 

58. Ám, ha valamelyiküknek 
leánygyermek születésének 

örömhírét hozzák, az arca 

elsötétül és haraggal telt. 

59. Elrejtezik az emberek elől azon 
rossz miatt, amiről hírt kapott. 

Vajon megtartsa-e őt (az újszülött 

leányt) szégyenre avagy a 

homokba temesse1? Milyen 

borzalmas rossz az, ahogyan 
ítélkeznek. 

60. Azoknak, akik nem hisznek a 
Túlvilágban, a rossz példázata jár. 

Ám Allah-nál a legmagasztosabb 

példázat van. Ő a Hatalmas és a 
Bölcs. 

61. Ha Allah megbüntetné az 

embereket a bűneik miatt, akkor 

nem hagyna a (föld felszínén) 

egyetlen lelket sem. Ám 0 
haladékot ad nekik egy 

megszabott ideig. Ám, ha az 
idejük viszont elérkezik nem 
késleltethetik azt egyetlen órával 

sem, és nem is siettethetik. 

62. Allah-nak olyat tulajdonítanak, 
amit ők maguk nem szeretnek. A 

nyelvük hazugságokat ír le 

(mondván:) uNekik a legjobb jár.” 0 

1 Al-Mugíra b. Sucba hagyományozta miszerint a Próféta (Allah áldja meg és adjon 

Neki örök üdvösséget) mondta: ttAUah megtiltotta a számotokra: az engedetlenséget 

az anyákkal szemben, a leánygyermek élve eltemetését, a kötelességek 

megakadályozását, a javak pazarlását. Kifogásoltnak tekinti a számotokra: a qJla wa 

gdla-t (az értelmetlen, üres, rágalmazó fecsegést), a sok kérdezgetést, a vagyon 

pazarlását.” Al-Buhárl Sahíh-ja N.2277 
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Nem kétséges, nekik a Tűz jár, 

sietősen magukra hagyatnak ott. 

63. Allah-ra! Már előtted 

(MuhammadAllah áldja meg és 
adjon Neki örök üdvösséget) is 
(küldötteket) küldtünk a korábbi 
nemzetekhez. Ám a sátán ékessé 
tette a számukra a cselekedeteiket 

és ma ő a segítőjük. Fájdalmas 

büntetés vár majdan rájuk. 

64. Csupán azért bocsátottuk le 

neked (Muhammad- Allah áldja 

meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) a Könyvet (a 

Koránt), hogy megvilágítsd nekik 
azt, amiben összekülönböztek és 
útmutatásként és könyörületként 
azon embereknek, akik hisznek. 

65. Allah vizet bocsátott le az égből 

és általa életre keltette a földet, 
miután az már halott volt. Bizony 
ebben jel van azon nép számára, 
amely hall. 

66. Bizony tanulság van nektek a 

jószágokban is. Mi azzal itatunk 
benneteket, ami a gyomrukban 

van, a megemésztett étel és a vér 
között, tiszta tejet (találtok), ami 
jólesik az ivóknak. 

67. A pálmák és a szőlők 

gyümölcseiből erős italokat 
(készíthettek) és jó táplálékot. 
Bizony ebben jel van azon nép 

számára, amely használja az eszét. 

68. Az Urad sugallatot adott a méhnek: 
„Készíts magadnak lakhelyet a 
hegyeken, a fákon és azokon a 

a ^ ^ 
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(helyeken), amiket emelnek!” 

69. ttMajd egyél mindenfajta 

gyümölcsökből és járd be Urad 

útjait, amelyek megkönnyíttettek!” 

A (méhek) belsőjéből különböző 
színű ital jön elő, amelyben 

gyógyulás van az emberek 
számára. Bizony ebben jel van az 
olyan nép számára, amely 
elgondolkodik. 

70. Allah megteremtett benneteket, 

majd elszólít benneteket. Van 
közöttetek olyan, aki a 
legnyomorúságosabb életkorba 

vitetik, hogy ne tudjon (semmit) a 
tudás után. Allah bizony Tudó és 

Mindenható. 

71. Allah egyeseket közül etek a 
másik fölé helyezett a 
gondoskodásban. Ám azok, akik 

előnyben részesültek nem adnak 

tovább a gondoskodásukból azon 

(szolgáiknak), akiket a jobbjuk 

birtokol, hogy ők is egyenlők 
legyenek abban. Talán Allah 

kegyelmét tagadják? 

72. Allah magatok közül adott nektek 
feleségeket és adott a 
feleségeitektől fiakat és unokákat. 
És a jó dolgokkal gondoskodott 
rólatok. Vajon ők a hamisban 

hisznek? És Allah kegyelmével 

szemben hitetlenül tagadók? 

73. Allah helyett olyasmit 
szolgálnak, ami nem tud 

gondoskodást nyújtani nekik sem 

az égből, sem a földről. Nem 

ű i5j)\ 
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képesek azok semmire! 

74. Allah-ról ezért ne mondjatok 

példázatokat! Allah tud, ám ti 
nem tudtok. 

75. Allah példabeszédet mondott egy 

rabszolgasorban lévő szolgáról, 

aki nem rendelkezik semmivel és 

egy másikról, akiről szépen 

gondoskodtunk. Ezen utóbbi 

abból titokban és nyíltan 

adakozik. Vajon egyenlőek-e ők? 

Hála legyen Allah-nak! Ám a 

legtöbben nem tudnak. 

76. Allah példabeszédet mondott két 
férfiról. Az egyikük néma, nincs 
hatalma semmi fölött, csupán teher 

az ura számára, akárhová küldi is, 

semmi jót nem tud végrehajtani. 

Vajon ez egyenlő-e azzal (a 

hívővel), aki megparancsolja a 

helyeset és azzal, aki az egyenes 
úton van? 

77. Allah-hoz tartoznak az egek és a 

föld rejtett dolgai. Az Óra 

elrendelése csupán annyi, mint 
egy szemvillanás, avagy ahhoz 

hasonló. Allah bizony mindenre 

képes. 

78. Allah hozott elő benneteket az 

édesanyáitok hasából, úgy, hogy 

még nem tudtatok semmit. 
Hallást, látást és szíveket adott 

nektek. Talán hálásak lesztek. 

79. Vajon nem látták a madarakat, 

amelyek (Allah parancsának) 

alávetve az ég tájain (vannak). 

JláL Jib isj^i 
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Csupán Allah tartja fenn őket1. 

Bizony ebben jelek vannak az 

olyanok számára, akik hisznek. 

80. És Allah a házaitokat lakhelyül 
adta nektek, a jószágok bőréből 

lakhelyet adott nektek, amelyeket 
könnyűnek találtok majd azon a 

napon mikor felkerekedtek és 

azon a napon mikor megálltok. És 
a gyapjújukból és a szőrméjükből, 

szőrükből egy időre berendezési 
tárgyakat és az élethez szükséges 

dolgokat (adott). 

81. Allah árnyékot adott nektek abból, 
amit megteremtett, a hegyeken 

menedékhelyeket adott nektek. 
Köntösöket adott nektek, amelyek 

a hőségtől óvnak meg titeket és 

másik (erős) köntösöket, amelyek 
egymás erőszakától óvnak meg 
benneteket. így teljesíti ki a 
kegyelmét irántatok. Talán 

alávetitek magatokat. 

82. Ha ők elfordulnak, reád 
(Muhammad- Allah áldja meg és 
adjon Neki örök üdvösséget) 

csupán a nyilvánvaló intés tartozik. 

83. Ismerik Allah kegyelmét, majd 
azonban tagadják azt. A legtöbben 
közülük hitetlen tagadók. 

84. És azon a Napon, amikor minden 
egyes közösségből egy tanút 

támasztunk fel. Majd azoknak, 

akik hitetlenkedtek nem adatik 
engedély (a visszatérésre, hogy) 

Allah adja nekik a repülés képességét és tartja fenn a madarakat a levegőben. 
í 
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bünbánóak legyenek és Allah 
bocsánatát kérhessék. 

85. És midőn azok, akik bűnöket 

követtek el meglátják a büntetést. 

Nem lesz soha könnyítésben 
részük és haladékot sem kapnak. 

86. És midőn azok, akik társakat 

állítottak (Allah mellé) meglátják 

a társaikat, azt mondják: „Urunk! 

Ezek a mi társaink, akikhez 
Helyetted fohászkodtunk.” A 

következő szó vettetik oda nekik: 
„Bizony ti hazugok vagytok!” 

87. Azon a Napon ők megadják 

magukat Allah-nak és eltűnnek 

tőlük azok, akiket koholtak. 

88. Azoknak, akik hitetlenek voltak és 

távoltartottak Allah Útjától, 

büntetést adunk még a büntetéshez 
amiatt, ami romlást teij esztettek. 

89. És azon a Napon mikor minden 

egyes közösségből egy tanút 
állítunk ellenük, saját maguk 

közül és téged (Muhammad- Allah 

áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) is mint tanút hozunk 
elő ezek ellen. Mi lebocsátottuk 

neked a Könyvet - minden dolog 

magyarázataként, útmutatásként, 
könyörületként és örömhírként a 

muzulmánok számára. 

90. Allah megparancsolja nektek az 

igazságosságot és a kegyes 
cselekvést1 és az adakozást a 

3# 
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Itt az al-ihsanu szó szerepel, amelynek a jelentése: állhatatos kitartás az Allah iránti 
í 
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rokonokkal kapcsolatban. És eltilt 

a fertelmes dolgoktól1, a 

kifogásolttól2, az erőszaktól. Int 

benneteket, talán okultok. 

91. Teljesítsétek az Allah-nak tett 

fogadalmat, ha kötelezettséget 

vállaltatok! És ne szegjétek meg az 

esküt miután azt megerősítettétek 
és Allah-ot tettétek meg kezesnek 
magatok ellen! Allah Tudja, hogy 
ti mit tesztek. 

92. Ne legyetek olyanok, mint az (az 

asszony), aki erősen megfonta a 

fonalat, ám utána felfejti a szálait, 
úgy hogy esküiteket kölcsönös 
becsapásnak tekintitek, lévén, 

hogy az egyik közösség sokkal 

népesebb, mint a másik. Allah 
ezzel csupán próbának vet alá 
benneteket (ki az, aki teljesíti az 
Allah-nak tett fogadalmát és ki 
szegi meg). Bizony a Feltámadás 
Napján világosan meg fogja 

magyarázni nektek azt, amiben 
összekülönböztetek. 

93. Ha Allah akarta volna egyetlen 

nemzetté tett volna benneteket. 

Ám 0 tévelygésbe viszi azt, akit 
akar és vezérli azt, akit akar. 
Majdan megkérdeztettek arról. 

li) ■Xjr’O \j$J 
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kötelességek teljesítésében és ez az állhatatosság teljes egészében Allah tetszését 

áhítozza. 

1 Itt az arab szövegben az íal-fahsá’u'> szó szerepel, ennek tartalma: törvénytelen 

nemi élet, engedetlenség a szülőkkel szemben, hazugság, társítás, hamis 

tanúskodás. 

2 Itt az arab szövegben az 6al-munkaru’ szó szerepel ennek jelentése: minden, amit az 

Iszlám tilt. Bárhol a fordításban a ‘kifogásolt’ szó jelenik meg ott ezt kell érteni 

alatta. 
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hogy miket cselekedtetek. 

94. Ne tegyétek esküiteket egymás 
közötti becsapássá, nehogy 

megbotoljatok, miután már 

szilárdan álltatok. És nehogy 
rosszat kelljen megízlelnetek 
azért, hogy távoltartottatok Allah 
Útjától. (És nehogy ) hatalmas 

büntetés legyen a részetek! 

95. És ne kótyavetyéljétek el Állati¬ 
nak tett eskütöket potom áron! 

Bizony az, ami Allah-nál van az 
jobb nektek! Ha ezt tudnátok! 

96. Ami nálatok van az múlandó, ám 

ami Allah-nál van az maradandó. 
És azok, akik állhatatosan 

kitartóak voltak, őket a legjobb 
tetteik szerint fogjuk jutalmazni. 

97. Aki jótetteket cselekedett, akár 

férfi, akár nő és mindeközben 

hívő, azt a jó élettel1 fogjuk 
jutalmazni. És Mi a legjobb 
tetteik szerint fogjuk jutalmazni 
őket (a Feltámadás Napján). 

98. Ha a Koránt recitálod, Allah 

menedékét keresd a 

megkövezendő sátán elől! 

99. Bizony annak nincs hatalma azok 

fölött, akik hisznek és az Urukra 

hagyatkoznak. 

100. Azok fölött van csupán hatalma, 

akik őt választják barátjukul és 
azok fölött, akik társítanak Vele 
szemben. 

Jyá 
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Már itt az evilági létben is: tisztelet, megbecsülés jár neki. 
í 



16. An-Nahlu Guz’: 14 429 \ *t Sjy-* 

101. És ha egy verset egy másikkal 

cserélnénk ki- ám Allah tudja a 

legjobban, mi bocsáttatott le, azt 

mondanák: „Bizony te 
(Muhammad - Allah áldja meg és 
adjon Neki örök üdvösséget) 

koholtad! Ám a legtöbben nem 

tudnak. 

102. Mondd: „A Rühu-l-Qudus, 

(Gibril, Gábriel) hozta azt le az 
Uradtól az Igazsággal, hogy 
megerősítse azokat, akik hisznek, 

útmutatásként és örömhírként a 

muzulmánoknak.” 

103. Mi bizony jól tudjuk, hogy ők 
mondják: „Őt {Muhammad- Allah 

áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) csupán egyetlen 

ember tanítja.” Ám annak a 
nyelve, akire ők hamisan utalnak, 

nem arab. Ez (a Korán) azonban 

világos arab nyelv. 

104. Azokat, akik nem hisznek Allah 
Jeleiben, azokat Allah nem vezeti 

az Egyenes Útra. Fájdalmas 
büntetésben lesz részük. 

105. Csupán azok koholnak 

hazugságot, akik nem hisznek 
Allah Jeleiben. Ők a hazugok! 

106. Aki nem hisz Allah-ban - a már 
megvolt hite után- kivéve azt, aki 
kényszeríttetik, de a szíve 
megnyugodott a hitben, ám azok, 

akik önként tárulkoznak ki a 

hitetlenségnek rajtuk Allah 

haragvása lesz. Hatalmas 
büntetésben részesülnek. 

\ Ö1 
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107. Ez azért történik így mivel jobban 
szerették az evilági életet, mint a 
Túlvilágot. Allah nem vezérli a 
hitetlenek népét. 

108. Ők azok, akiknek a szívét és a 

hallását és szemeiket Allah 
lepecsételte. Ők az 
elhanyagolok. 

109. Kétség nem férhet ahhoz, hogy a 

Túlvilágon ők lesznek a 
kárvallott vesztesek. 

110. Bizony a te Urad azokkal 

szemben, akik elvégezték a Higra- 
t, azt követően, hogy próbának 
vettettek alá, majd harcoltak és 

állhatatosan kitartóak voltak, 

Megbocsátó és Irgalmas lesz! 

111. Azon a Napon mikor minden 
egyes lélek eljő, hogy saját 

magáért vitázhasson és mindenki 
aszerint kap majdan jutalmat, 

ahogyan cselekedett. Nem 

szenvednek el jogtalanságot. 

112. Allah példázatot adott: egy városét 
(Mekka), amely biztonságos volt 

és nyugodt, mindenfelől áradt 

feléje a bőséges megélhetés. Ám 
tagadta Allah kegyelmeit. Allah 
pedig megízleltette azzal az éhség 
és a félelem ruházatát azért, amit 
elkövettek'. 

4ji\ 0^^ 

{^üjZü^ál 

113. Eljött hozzájuk egy közülük való 

Küldött (Muhammad- Allah áldja 
meg és adjon Neki örök 

> >'■ 

' Azaz Mekka társító lakói Muhammad Prófétával. (Allah áldja meg és adjon Neki 

örök üdvösséget) 
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üdvösséget), ám ők 
meghazudtolták. A büntetés 

ragadta meg őket- mivel bűnösök 

voltak. 

114. Egyetek abból, amivel Allah, 
megengedett és jó táplálék 
gyanánt gondoskodott rólatok! 

Legyetek hálásak Allah 

kegyelmei miatt, ha igazán Őt 

szolgáljátok! 

115. Bizony megtiltotta nektek a 
döglött állat1 (húsát) és a vért, a 
disznóhúst és mindazt, aminek a 

levágásakor máshoz hangzik a 

fohász, mint Allah. Ám az, aki 
kényszeríttetik, nem (a tilalmat) 

áhítozva és nem áthágni akar 
(azzal szemben) Allah bizony 

Megbocsátó és Irgalmas. 

116. Ne mondjátok arról, amit a 

nyelvetek hazugul állít: ttEz 

megengedett, ez tiltott!” Nehogy 
ezzel hazugságot koholjatok 
Allah ellen! Bizony azok, akik 

hazugságot koholnak Allah ellen, 

azok nem fognak boldogulni. 

117. Kicsiny élvezet (jár nekik az 

evilágon). És nekik fájdalmas 

büntetés jár majd. 

118. A zsidóknak megtiltottuk azt, 
amit már korábban elmondtunk 

neked. Nem követtünk el 
jogtalanságot ellenük, hanem ők 
maguk jártak el jogtalanul saját 

magukkal. 

áj 

(|| öjjy 

Ezt arabul al-maytatu-nak nevezzük í 
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119. Majd bizony a te Urad azokkal, 

akik tudatlanságból követtek el 
rosszat, ám utána megbánást 

mutattak és megjavultak, bizony 
az Urad, ezt követően 

Megbocsátó és Irgalmas. 

120. Ibrahim (Ábrahám) 

(egymagában) egy közösség volt, 

aki engedelmesen Allah-ra 

támaszkodott, hanif-ként. Ő nem 
tartozott a társítok közé. 

121. Hálás volt ő az Ő kegyelmei 

iránt. Kiválasztotta és az Egyenes 
Útra vezérelte őt. 

122. Az evilágon jót adtunk neki. A 

Túlvilágon pedig a kegyesek 

közé fog tartozni. 

123. Majd sugallatot adtunk neked 

{Muhammad- Allah áldja meg és 
adjon Neki örök üdvösséget): 

„Kövesd Ibrahim (Ábrahám) 

vallását, hanif-ként.” Ő nem 

tartozott a társítok közé. 

124. A sabbat (szombat) csupán 

azoknak rendeltetett el, akik 

összekülönböztek miatta. Bizony 

a te Urad ítélkezni fog közöttük a 

Feltámadás Napján abban, 

amiben összekülönböztek. 

125. Szólíts fel (Muhammad- Allah 

áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) az Urad Útjára 

bölcsességgel és szép intéssel! És 

a legszebb módon vitázz velük! 

Bizony a te Urad a legjobb 

Tudója annak, aki eltévelyedett 

APjííjóií 

jjbj iljCjS 4^*őSM^%» Lí 

4^5 Jp 
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az Ő Útjáról és azoknak, akik az 

Igaz Úton vezéreltetnek. 

126. Ha büntettek, akkor annyiban 
büntessetek, amilyen mértékben 

ti elszenvedtétek. Ám ha 
türelmesek vagytok, az jobb az 

állhatatosan kitartóknak. 

127. Légy (Muhammad- Allah áldja 

meg és adjon Neki örök 
üdvösséget) állhatatosan kitartó! 

Ám csupán Allah által (érhető el) 
az állhatatos kitartásod. Miattuk 

ne légy szomorú! Az ő 

fondorlataik miatt ne töltse el 

szorongás a szívedet! 

128. Allah bizony azokkal van, akik 
istenfélők és helyesen cselekvők. 



—— _1 * | jr?' ’ v *'j**"jy* 

Az Éjszakai Utazás i\U 

Al-Isrá’u1 c. szúra. 

(Banü Isrá’Il, Izrael fiai) 
Mekkái. 

Verseinek száma: 111. Kivéve a 26., 32., 33., 57. és 73- 80. verseket, ezek 
Medinaiak. 

Az Al-Qasasu c. süra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 

nevében 

1. Magasztaltassék az. Aki éjszakai 

utazásra vitte az Ő szolgáját 

(Muhammad- Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget) a 

Szent Mecsettől (al-Masgidu-l- 
Harámu, Mekkában) a 

Legtávolabbi Mecsetig (al- 

Masgidu-l-Aqsá, Jeruzsálemben), 
amelynek megáldottuk a 

környékét, hogy megmutassuk 

neki {Muhammad- Allah áldja meg 

és adjon Neki örök üdvösséget) a 

Mi jeleinket2. Bizony Ő a Halló és 
a Látó. Guz’15. Hizb29. 

2. És Müsá-nak (Mózesnek) 

odaadtuk az írást és Izrael fiainak 
útmutatássá tettük (arra, hogy): 

«Ne vegyetek magatoknak más 

segítőt Rajtam kívül.” 

3. Ó, leszármazottai, (azoknak), 
akiket Nüh-aX (Noéval) együtt 

1 A szúra címére az első versben történik utalás. 

2 Gabir bin cAbdulláh hagyományozta, miszerint ő hallotta Allah Küldöttét (Allah 

áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) amint mondja: „Miután a Qurays (törzs) 

hazugságnak tartotta (az Éjszakai Utazás történetét) felálltam al-Higr-re (a Kacba 

fedetlen része). Allah felvillantotta nekem Jeruzsálem képét és én elkezdtem 

elmondani nekik annak híreit miközben én folyton azt figyeltem.” Al-BuhárT SahTh- 
jaN. 3673 
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vittünk (a bárkára). Ő hálás 

szolga volt. 

4. És döntésként rendeltük el Izrael 
fiaival kapcsolatban az írásban: 

Ti bizony kétszer fogtok romlást 

terjeszteni a földön és zsarnoki 

gőggel fogtok fennhéjázni. 

5. Midőn elérkezett a kettő közül az 
első alkalom ígérete hatalmas erejű 

szolgáinkat küldjük ellenetek, akik 

végigkutatják a lakhelyeket. Az 

ígéret beteljesedett. 

6. Majd nektek adjuk a hatalmat 
vissza fölöttük. És javakkal és 

fiiakkal segítettünk meg 

benneteket. És hadi népeteket 

számossá tesszük. 

7. Ha helyesen cselekedtek, akkor a 

magatok számára cselekedtek 
hasznosan, ha pedig rosszat 

tesztek, azt is magatoknak 

teszitek (saját károtokra). Ha 

pedig elkövetkezik az utolsó 
ígéret fenyegetése (újabb 
szolgákat támasztunk), hogy 

szégyennel borítsák el arcaitokat 

és hogy belépjenek a mecsetbe 
(Jeruzsálemben), ahogyan az első 

alkalommal beléptek oda és, hogy 

porig rombolják azt, ami a 

hatalmukba került. 

8. Talán az Uratok könyörülni fog 

rajtatok. Ám ha újra kezditek Mi 

is újra kezdjük. Mi a Poklot a 

hitetlenek börtönévé tettük. 

j.öxJjbA 

0 

9. Ez a Korán bizony ahhoz irányít, 



17. Al-Isra’u Guz’: 15 436 W *1^)11 Sj^ 

ami helyesebb. És azt az örömhírt 

közli azon hívőkkel, akik kegyes 

tetteket hajtottak végre, hogy 

nekik nagy jutalom jár1. 

10. És azt (is közli), hogy azoknak, 
akik nem hisznek a Túlvilágban, 
fájdalmas büntetést készítettünk 
elő. 

11. Az ember fohászkodik a rosszért, 
ahogyan a jóért is fohászkodik. 
Az ember mindig sietős2. 

12. Az éjszakát és a nappalt két jellé 
tettük. És eltöröltük az éjszaka 

jelét (a sötétséggel). És a nappal 

jelét tettük láthatóvá, hogy akkor 
az Uratoktól származó 
gyarapodást áhítozzátok és, hogy 
megtudhassátok az évek számát 

és a számítást. Minden dolgot 

részletesen megmagyaráztunk. 

13. Minden embernek a sorsát 

(cselekedeteinek összességét) a 
nyakára erősítettük. A Feltámadás 

Napján egy írást hozunk elő neki, 

amit kiterítve talál majd. 

14. (Az mondatik neki:) „Olvasd az 
írásodat! Ma elegendő vagy te 

magad saját magad ellen számot 
adni.” 

15. Aki az Igaz Úton vezettetik - az a 

maga hasznára jár azon. Aki 

tévelyeg, az a saját kárára 

Vjöjj 

} s'* s's-* < “* 9 9 *. * 

1 A Feltámadás Napján ez a jutalom a Paradicsom lesz. 

2 Az elhamarkodott, át nem gondolt fohászokra történik utalás, mint például, ha az 

ember ideges, haragvó könnyen olyan hagyja el a száját, amit nyugodt állapotában 

nem tenne meg. 



17. Al-Isrá’u Guz’: 15 437 w. ')ll Ijy* 

tévelyeg. Senki sem hordozza a 

másik terhét1. Mi addig nem 

büntettünk, amíg küldöttet nem 

küldtünk. 

16. És ha el akartunk pusztítani egy 

várost, megparancsoltuk az 

előkelőinek2 és azok bűntetteket 

követtek el ott. így megvalósult 

(a várossal) szemben a Szó. És 

porig romboltuk azt. 

17. Mennyi századot pusztítottunk már 

el Nüh (Noé) után. Az Urad 

elégséges az 0 szolgáinak bűnének 

ismeretére. 0 Tudó és Látó. 

18. Aki a tovasiető (evilági életet) 
akarja, annak sietve megadjuk 

abban azt, amit akarunk és annak, 

akinek akarjuk. Azután a Poklot 

rendeljük el a számára és abban 

fog égni gyalázatban elűzetve3. 

19. Aki azonban a Túlvilágot akarja 

és annak érdekében buzgólkodik 

és mindeközben hívő - az ő 

igyekezetüknek meg lesz a 

köszöneté. 

20. Mindegyiküknek- ezeknek és 

amazoknak is- adunk az Urad 
adományából. Az Urad adománya 

nem tiltatott meg senkitől sem. 

21. Figyeld csak meg! Hogyan 
részesítettünk egyeseket előnyben 

U iái 

\UJ>Xa 

<S>£jCií 

(Jj) iUaP £)' 

1 Senki sem felel mások hibáiért és nem is hordozza más bűnét. 

2 Azok előkelői parancsot kaptak arra, hogy a Magasztos Allah-nak 

engedelmeskedjenek. Ám azok bűnös, rossz dolgokat követtek el, így jogossá vált 

velük szemben a büntetés. Ld. Ibn Katlr Kommentárjában a további részleteket. 

3 Mivel a mulandót választotta az örök helyett. 
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másokkal szemben. Ám a 

Túlvilágnak bizony nagyobb 
fokozatai vannak és kiválóbb 
jutalmai. 

22. Ne állíts Allah mellé más istent!1 

Nehogy ott ülj majdan megalázottan 
és elhagyottan (a Pokol Tüzében). 

23. Az Urad elrendelte, hogy senki 

mást ne szolgáljatok csak Őt! És 

(elrendelte továbbá) a szülőkkel 
szembeni illendő viselkedést. És 
ha ők nálad érik el az öregkort, 

avagy csak egyikőjük, ne mondd 
nekik azt, hogy: „Pfuj!”! És ne 
becsméreld őket! Kegyes 

szavakat mondj nekik! 

24. Terjeszd ki kettejük fölé 
könyörületből az alázatosság 
szárnyát! És mondd: „Uram! 

Irgalmazz nekik, miként 

felneveltek ők engem mikor kicsi 
voltam.” 

25. A ti Uratok jobban tudja mi van a 
lelketekben. Ha igaz kegyesek 
vagytok, akkor bizony Ő 

Megbocsátó azokkal szemben, 

akik készek a bűnbánatra. 

26. Add meg a rokonnak az őt 
megilletőt és a szegénynek és az 

úton lévőnek! De számolatlanul 
ne pocsékolj! 

27. Bizony a számolatlanul pocséklók 
a sátán testvérei. És a sátán bizony 

tagadó az ő Urával szemben. 

jií Ui> jZ-\ 

'VJ 

cA 

1 Ez a Kegyes vers Muhammad Prófétához - Allah áldja meg és adjon Neki örök 
üdvösséget- szól, ám érvényes az egész emberiségre. 
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28. Ám ha elfordulsz (Muhammad- 
Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) tőlük, vágyakozva az 

Uradtól származó könyörület iránt- 
ahogyan reményied azt- úgy szólj 
nekik kedves szavakat! 

29. Ne helyezd a kezedet a nyakadra 

megbilincselve1, ám ne is terjeszd 

ki teljes bőkezűséggel, nehogy ott 
ülj meg ve tetten ki semmizve! 

30. Az Urad annak nyújtja (bővebben) 
a gondoskodást, akinek akarja, és 
(másoknak) szűkebben juttat. 0 

Tudója és Látója az 0 szolgáinak. 

31. Ne öljétek meg gyermekeiteket 

félve a szegénységtől! Mi 
gondoskodni fogunk róluk és 

rólatok. Bizony az ő megölésük 

nagy bűn2! 

32. Ne közeledjetek a paráznasághoz!3 

Bizony fertelmes dolog az! És 

milyen borzalmas út! 

33. Ne öljétek meg azt a lelket, 

amelyet Allah tilalmasnak 
nyilvánított, csak jogosan! Ha 

valaki jogtalanul4 öletik meg, 
akkor annak a waliyy~ámk 
(örökös) adunk hatalmat5. De ne 

)\jjí.íz 

1 Ez a kifejezés a ‘fösvénységre utal’. 

2 Ez a Kegyes Vers a Tudatlanság Korának (al-Gáhiliyyatu) embertelen szokását 

tiltja meg, amikor is a pogány arabok gyakran megölték, illetve a homokba 

temették az újszülött leányokat. 
3 A ‘paráznaság’ az arab zina szó fordítása, ami jelentheti még: a házasságtörést, 

illetve a törvénytelen nemi kapcsolatot is. 

4 Itt az arab szövegben a mazlüman szó található: ‘szándékosan, ellenséges és 

jogtalan módon (öletik), nem pedig tévedésből, hanyagságból’. 

5 Arra, hogy ‘qisas-f ‘hasonló mértékű megtorlást’ kérjen, avagy arra, hogy 

megbocsásson avagy arra, hogy elfogadja a ‘úzya’-t, a vérdíjat. 
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légy mértéktelen az ölésben! Ő 
segítséget fog kapni. 

34. És ne nyúljatok az árva javához- 
csak a legkegyesebb módon- 
mindaddig, amíg el nem éri a 

nagykorúságát! Tartsátok be az 

egyezséget1! Bizony az 

egyezségről megkérdeztettek. 

35. Teljes mértékkel mérjetek ki, ha 

kimértek és a helyes mérleggel 

mérjetek! Ez jobb (nektek) és 

kedvezőbb kimenetelű. 

36. És ne kövesd azt, amiről neked 
nincs tudásod!2 Bizony a 

hallásról, a látásról és a szívről- 

mindezekről- megkérdeztettek. 

37. Ne járj gőgösen a földön! Hiszen 

nem fogod tudni áttörni a földet 
és a hegyek magasságát sem 

érheted el. 

^LlSÍ lí cJúj 

ilp Vj 

38. Ezek (a fent említettek) rossza az 

Uradnál utálatos dolog! 

39. Ez annak a bölcsességnek (al- 
hikmatu) a része, amit az Urad 
sugallt neked (Muhammad- Allah 

áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget). És ne helyezz Allah 

JJiá- 

1 A szerződés által megerősített egyezséget. A csalásról lásd a következő prófétai 
hagyományt: 

cAbdulláh bin cAmr bin al-cÁs-tól, miszerint a Próféta (Allah áldja meg és adjon 

Neki örök üdvösséget) mondta: „Négy olyan dolog van, amelyek ha megvannak 

valakiben akkor az nyilvánvaló képmutató. Ha csupán némelyik van meg 

valakiben, akkor az a képmutatás jegyeivel rendelkezik, mindaddig amíg el nem 

hagyja azokat. Ha valamit rábíznak akkor csalást követ el vele, ha beszél 

hazugságot mond, ha szerződést köt csal, ha vitázik bűnös módos teszi azt.” 

2 Qatáda szerint: Ne mondd azt ‘Láttam.’ Holott nem láttad. A különböző 

vélemények erről a Versről Ibn Katlr Kommentárjában olvashatók. 
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mellé mást istent, nehogy a 

Pokolba vettess megalázva és 
elhagyatva. 

40. Talán a ti Uratok benneteket1 

fiúgyermekekkel tüntetett ki és a 

Maga számára leányokat vett az 
angyalok közül? Bizony ti 

hatalmas dolgot állítotok! 

41. Bizony ebben a Koránban 

bemutattunk (és megmagyaráztunk 

sokféle intelmet), hogy 

hallgathassanak az intelemre. Ám 
ez csak viszolygásukat növeli. 

42. Mondd (Muhammad- Allah áldja 

meg és adjon Neki örök 

üdvösséget): ítHa más isten lenne 
Mellette, ahogyan ők mondják, 

akkor utat keresnének a Trón 

Urához.” 

iá 

43. Dicsőíttessék és magasztaltassék! 

Mennyire felette áll Ő annak, 

amit azok állítanak! 

44. A hét ég és a föld és ezek lakói az 

Ő iránti hálát zengik. Minden az 

O iránti hálát zengi. Ám ti nem 

értitek az Ő iránti hálájukat. Ő 
Kegyelmes és Megbocsátó. 

45. És midőn a Koránt recitálod 

{Muhammad- Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget) 

közéd és azok közé, akik nem 

hisznek a Túlvilágban egy 

elrejtett leplet helyeztünk2. 

S üyi ^ Gi*5r 1 \ 3^ 

CWíí>“ oa^. 

1 Mekka pogány lakói. 

2 Ez borító lesz a szívükön is, így nem foghatják fel az igaz Útra vezetést. 
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46. És a szívükre borítókat helyeztünk 

és a fülükbe süketséget, hogy ne 

érthessék meg azt (a Koránt). És 

ha egyedül az Uradat említed meg 
a Koránban, azok viszolygásukban 

hátat fordítanak. 

47. Mi tudjuk a legjobban mit akarnak 

hallani, midőn reád figyelnek oda 

és midőn meghitten beszélgetnek 

és midőn a bűnösök azt mondják: 
„Csupán egy varázslattal sújtott 

embert követtek.” 

48. Figyeld meg, hogyan adtak 

példázatokat neked! Ám ők 
eltévelyedtek és nem találhatják 

meg az Utat. 

49. És azt mondták: „Ha már csak 

csontok és szétesett darabok 

leszünk, vajon tényleg új 
teremtésben támasztatunk fel?” 

50. Mondd (Muhammad - Allah áldja 

meg és adjon Neki örök 

üdvösséget): „Legyetek bár kő, 

vagy vas!” 

51. „Vagy bármi teremtett dolog, 
amiről magatokban azt gondoljátok 

még nagyobb.” Azt fogják 

mondani: „Ki fog minket újra 

teremteni?” Mondd: „Az, Aki az 

első alkalommal (is megtette ezt)!” 
A fejeiket fogják ingatni feléd és 

mondják: „Mikor lesz ez?” Mondd: 

„Talán már közel van!” 

52. Azon a Napon mikor Ő szólít 

benneteket és ti az Ő iránti hálát 

zengve feleltek Neki. És azt 

Ili 
^ SS 

jíjőj cS 

dl) 

Jhj iÁ nÁJsl£==ú \^Ja 

AS " ' \ i" 

ed ^ 
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gondoljátok, hogy csupán keveset 

időztetek (a földi létben). 

53. És mondd az Én szolgáimnak, 

hogy a még szebbet beszéljék! 

Bizony a sátán ellentéteket szít 

közöttetek. A sátán az ember 

nyilvánvaló ellensége. 

54. Az Uratok ismer titeket a 

legjobban! Ha Ő azt akarja 

megkönyörül rajtatok és ha akarja 

megbüntet benneteket. Mi nem 

azért küldtünk el téged 

(Muhammad- Allah áldja meg és 
adjon Neki örök üdvösséget), 

hogy az ő őrzőjük légy. 

55. Az Urad tudja a legjobban kik 

vannak az egekben és a földön. 

Némely Prófétákat a többiek fölé 

helyeztünk. Dawud-nak (Dávid) a 

Zsoltárt (Zabür) adtuk. 

56. Mondd (Muhammad- Allah áldja 

meg és adjon Neki örök 

üdvösséget): „Fohászkodjatok 
csak azokhoz, akiket Helyette 
(isteneknek hisztek)! Azok nem 

rendelkeznek a baj elhárítására 

szolgáló hatalommal, sem (azzal 
a hatalommal), hogy 
megváltoztassák azt.” 

57. Azok, akikhez fohászkodnak, ők az 

Urukhoz való közeledést áhítozzék, 

hogy így ki lehet a legközelebb. 
Reményük az Ő irgalmát és félik a 

büntetését. Bizony az Urad 
büntetését félni kell. 

58. Nincs egyetlen város sem, amelyet 

■S \ 
£)b ' Ok 

_ ^ ^ ^ ^ y ^ 
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még a Feltámadás Napja előtt el 

ne pusztítanánk, vagy szigorú 

büntetéssel meg ne büntetnénk. Ez 
feljegyzett írásban van! 

59. Csupán az tartott Bennünket 
vissza attól, hogy jeleket 
küldjünk, hogy a korábbi elsők 
hazugsággal vádolták azokat. 

Tamüd-mk egy nőstény tevét 
adtunk, nyilvánvaló jelként. De 
ők bűnöztek azzal szemben. Most 
már csupán azért küldünk jeleket, 

hogy a félelmet ébren tartsuk. 

60. És midőn mondtuk neked: „Az 

Urad (a tudásával) körbeveszi az 
embereket.” És a Látomást1, 
amelyet láttattunk veled 
(Muhammad- Allah áldja meg és 
adjon Neki örök üdvösséget) 

csupán próbatételnek tettük meg az 
emberek számára. És az átkozott 
fát (Zaqqüm) is a Koránban. A 
félelmet akarjuk felébreszteni 

bennük, ám ez csak növeli őket a 

nagy istentelenségükben. 

61. És midőn mondtuk az angyaloknak: 
„Boruljatok le Ádám előtt!” Mind 
leborultak csupán IblTs (a gonosz) 

tagadta ezt meg. Mondta: „Vajon 

az előtt boruljak le, amit agyagból 

teremtettél?” 

62. (A gonosz) Mondta: „Hogyan 
vélekedsz arról, akit nagyobb 

tiszteletben részesítettél, mint 

\Á 

V) 

űijiár-UíuíÖ SjJ ilj 

Oí\ 

£^5J*eZi\í JÍÍ [1? 

=> l£ Alft J\i 

1 Amelyet a Magasztos Allah láttatott az Ő Prófétájával (Allah áldja meg és adjon 

Neki örök üdvösséget) az Isra és a Mfrag (Éjszakai Utazás és Felemelkedés) 

alkalmával. 
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engem? Ha haladékot adsz nekem 

a Feltámadás Napjáig, bizony én 

az ő utódait-kevés kivétellel- a 
hatalmam alá vonom.” 

63. (Allah, a Magasztos) Mondta: 

„Menj és mindazok, akik közülük 

követnek téged! Bizony a Pokol a 
jutalmatok - bőséges jutalomként.” 

64. „Szítsd fel a hangoddal közülük 

azt, akit képes vagy! Rohanj 

rájuk lovaddal és lábaddal, légy 
részestársuk a javakban és a 

gyermekekben! És ígérj nekik!” 

Ám a sátán csupán csalárd dolgot 
ígérhet. 

65. „Te nem rendelkezel az Én 

szolgáim felett hatalommal. A te 

Urad elégséges gyámolító.” 

66. A ti Uratok az, Aki a hajókat 

hajtja nektek a tengeren, hogy az 

0 túláradó kegyelme után 

áhítozzatok. 0 Könyörületes 

veletek szemben. 

67. Ha csapás sújt benneteket a 
tengeren, eltünedeznek tőletek 

azok, akikhez fohászkodtok- 

kivéve Őt! És miután a 

szárazföldre menekített 
benneteket, elfordultok. Az 

ember hálátlanul tagadó. 

68. Vajon biztonságban érzitek-e 

magatokat attól, hogy nem rántja 

el alattatok a földnek azt az 

oldalát, avagy nem küld-e rátok 
kővihart? Majd nem találtok 

magatoknak segítőt. 

yáLi'jUáó! 

w 
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69. Avagy biztonságban érzitek 

magatok attól, hogy nem visz-e 

vissza benneteket (a tengerbe) és 

nem küld-e rátok tomboló 

szélvihart és elsüllyeszt benneteket 

azért mert hitetlenek voltatok. 
Majd pedig nem találtok senkit, 
aki emiatt Velünk vitázhatna. 

70. Megtiszteltük Ádám fiait (az 

emberiséget) és hordoztuk őket a 
szárazföldön és a tengeren és jó 
dolgokkal gondoskodtunk róluk 

és őket sokuk fölé helyeztük azok 

közül, akiket teremtettünk. 

71. Azon a Napon, amidőn minden 

embert szólítunk az írásával1. 

Azok, akiknek a könyve a 
jobbjába adatik, azok felolvassák 

a könyvüket és annyi 

jogtalanságot sem szenvednek el, 

mint a datolyamagon lévő hártya. 

72. Aki ebben (a világban) vak, az a 

Túlvilágon is vak és még 

tévelygőbb! 

73. Hiszen majdnem elcsábítottak 

téged (Muhammad- Allah áldja 
meg és adjon Neki örök 
üdvösséget) attól, amit sugalltunk 
neked (ebben a Koránban), hogy 

valami mást koholj Ellenünk. 

Akkor bizony barátjukul fogadtak 
volna téged. 

74. Ha nem erősítettünk volna meg 

ti 

1 Itt az arab eredetiben az imám szó szerepel, ezt fordítottam 'írásnak.’ Ám fordítható 

úgy is ‘szólíttatik a vezetőjével, prófétájával’ vagy 4szólíttatik a cselekedetei 

könyvével’ vagy ‘szólíttatik a szent Könyvével’ 
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téged már-már hajlottál volna egy 

kicsit feléjük. 

75. Akkor bizony az élet kétszeres és 
a halál kétszeres büntetését 
ízleltettük volna meg veled. Majd 

nem találtál volna senkit, aki 
segítene téged Velünk szemben. 

76. Ők már majdnem elriasztottak a 
földről, hogy kiűzzenek onnan. 
Ám utánad ők is csak kevés ideig 
maradhattak volna. 

77. Azon Küldötteink szokása szerint, 
akiket előtted (Muhammad- Allah 
áldja meg és adjon Neki örök 
üdvösséget) küldtünk el. A Mi 

szokásos eljárásunknak nem 
találhatod megváltoztatását. 

78. Végezd el az imát a nap delelőjétől1 
az éj beálltáig! És a hajnali Korán 

(recitálást)! Bizony a hajnali Korán 
(recitálásról) tanúság tétetik (a 

jelenlévő angyalok által)2! 

79. Az éjszaka egy részében virrassz 
azzal (Korán recitálással az imák 

alatt)- önkéntes tettként! Talán az 

Urad áldott rangra támaszt fel 

tkij J3 O* Síli 

ó'tPj 

1 Itt az arab eredetiben a dulük szó szerepel. A szótári jelentése e szónak ‘napnyugta’. 

Ám a kommentátorok, a kegyes elődökre hivatkozva így határozzák meg: a Napnak 

a déli tetőponttól történő elindulása, a napnyugta felé. így e Vers a napi öt 

kötelezően előírt imára szólít fel. A ‘nap delelőjétől az éj beálltáig’ rész: zuhr, casr, 

magrib, cijű' imák. ‘a hajnali Korán’ pedig a reggeli ima a fagr, vagy más néven 

subh. 

1 Abü Hurayra hagyományozta, miszerint a Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki 

örök üdvösséget) mondta: „A közösségi ima huszonöt fokkal kiválóbb, mint az 

egyénileg végzett ima. És az éjszaka Angyalai és a nappal Angyalai a hajnali (kora 

reggeli) imánál gyűlnek össze.” Abü Hurayra ehhez még hozzátette: Olvassátok, ha 

akarjátok: (És a hajnali Korán (recitálást)! Bizony a hajnali Korán (recitálásról) 

tanúság tétetik.) AbBuhárT SahJh-ja N. 4440 
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téged1. 

80. És mondd: „Uram! Add, hogy 

igaz bemenetellel menjek be2 és 

igaz kimenetellel menjek ki3! Adj 

nekem Tőled származó hatalmat 
és segítőt!” 

81. És mondd: „Eljött az Igazság és a 

semmibe tűnt a hamisság! Bizony 

a hamisság mindig semmibe 

tűnő.4” 

82. Mi azt bocsátjuk le a Koránból, 
ami gyógyulás és könyörület a 

hívőknek. Ez csupán a bűnösök 

kárát növeli. 

83. És mikor kegyelmet gyakorlunk 
az ember iránt, elfordul és 
elsomfordál. Ha rossz sújtja, 

akkor kétségbeesett. 

84. Mondd (Mn ham mad- Allah áldja 

1 Ez a maqám mahmüd, amely Muhammad- Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget- Prófétának ígértetett meg, a Feltámadás Napján, a Közbenjárás 

megtiszteltetése. Gábir b. cAbdullah hagyományozta miszerint Allah Küldötte 

(Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) mondta: (Aki elmondja akkor, 

amikor hallja az imára történő szólítást (a következő szavakat) ‘Urunk! E teljes és 

tökéletes hívás Ura! És ezen bemutatandó ima (Ura)! Add meg Muhammadnak az 

al-wasíla-1 és az al-fadila-1. És Támaszd fel őt arra az áldott rangra, amelyet 

megígértél neki’ annak a Feltámadás Napján jár az én közbenjárásom.) Al-BuhárT 

Sahih-ja N. 4442 (al-wasila jelentése: a legmagasabb fokozat a Paradicsomban, ami 

a Prófétánknak (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) adatik. Al-fadila 

jelentése az előbbi ráadásaként neki (Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) járó, külön fokozat.) 

2 Qatáda mondta: Medinába. 

3 Mekkából. 

4 cAbdulláh bin Mascüd hagyományozta miszerint a Próféta (Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget) bement Mekkába és ott a Ház körül háromszázhatvan 

bálvány volt. A kezében lévő bottal ütlegelni kezdte azokat és mondta (Eljött az 

Igazság és a semmibe tűnt a hamisság! Bizony a hamisság mindig semmibe tűnő) 

(Eljött az Igazság! És a hamisság nem indulhat újra és nem térhet vissza. 34:49) Al- 

BuharT Sahíh-ja N. 4443 
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meg és adjon Neki örök 
üdvösséget): „Mindenki a maga 

módján cselekszik. És a ti Uratok 

tudja a legjobban ki vezéreltetik 

az Egyenes utón!” 

85. Kérdezni fognak téged 

(Muhammad- Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget) a 

lélekről {rüh). Mondd: „A lélek 

az én Uram parancsából van. Ám 
csupán kevés tudás adatott 
nektek.” 

86. Ha akarnánk bizony elvennénk 

azt, amit sugalltunk neked. Majd 

pedig nem találnál senkit, aki 

segítene téged Ellenünk. 

87. Ez nem más, mint Irgalom az 

Uradtól. Bizony nagy az Ő 

túláradó kegyelme irántad 

{Muhammad- Allah áldja meg és 
adjon Neki örök üdvösséget)! 

88. Mondd: „Ha összegyűlnének a 

dzsinnek és az emberek arra, 

hogy ehhez a Koránhoz hasonlót 

hozzanak elő, nem lennének 

képesek ehhez hasonlót előhozni. 

Még ha egymás segítségére 

lennének is.” 

89. Ebben a Koránban mindenféle 
példázatot mutattunk be az 

embereknek. Ám a legtöbb ember 

mindent tagad, kivéve a 
hitetlenséget. 

90. És mondták: „Addig nem fogunk 

hinni neked {Muhammad- Allah 
áldja meg és adjon Neki örök 

ö 

(íj) 

(§) 0^==* 

^ í\áite (j 
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üdvösséget), amíg nem fakasztasz 

ebből a földből forrást nekünk.” 

91. „Vagy lesz egy kerted pálmafákkal 
és szőlőkkel, amelyek között 

áramló patakokat árasztasz.” 

92. „Avagy reánk szakítod az eget 
darabokban, ahogyan azt véled. 
Vagy elhozod ide elénk Allah-ot 

és az angyalokat.” 

93. „Avagy lesz egy díszes házad, vagy 
felmész az égbe. Ám még akkor 

sem hiszünk a felmeneteledben, 

csak ha írást küldesz le nekünk, 
amit olvashatunk.” Mondd 
(Muhammad - Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget): 

„Magasztaltassék az én Uram! Mi 

más lennék én, mint ember és 
küldött?” 

94. És csupán az gátolta meg az 

embereket abban, hogy 
higgyenek, midőn eljött hozzájuk 

az Útmutatás, hogy azt mondták: 
„Talán Allah egy embert küldött 
el küldöttként?” 

95. Mondd: „Ha angyalok lennének a 

földön, akik nyugodtan 
járkálhatnának, akkor bizony 
angyalt küldtünk volna el az 

égből hozzájuk küldöttként.” 

96. Mondd: „Allah elégséges tanú 
köztem és köztetek. Ő az Ő 

szolgái Tudója és Ismerője.” 

97. Akit Allah vezérel az az Igaz 
Úton vezéreltetik. Akit pedig a 

tévelygésbe visz, azok számára 

ÁL cpj 

L ÁPÁ lÚJ 

^ ^ - - 

jfjL J? cA^=3 $ 

(JS 

(í) LyÁ 

őt ÁúijJ ÁÁ 
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nem találhatsz Helyette segítőket. 
Mi majdan a Feltámadás Napján 
összegyűjtjük őket az arcukon 

(húzva) vakon, némán, süketen. 

A menedékhelyük a Pokol lesz. 
Valahányszor a tűz kialszik újabb 
tüzet élesztünk. 

98. Ez az ő jutalmuk azért mivel 

hitetlenkedtek a Mi Jeleinkkel 

szemben és mondták: uHa már 

csak csontok és foszladozó darabok 

leszünk, vajon új teremtésben 
keltetünk új életre?” Hizb30. 

99. Talán nem látták, hogy Allah, 

Aki megteremtette az egeket és a 

földet képes arra, hogy hozzájuk 
hasonlót teremtsen? Szabott időt 
rendelt el nekik, amihez kétség 

nem férhet. Ám a bűnösök 

kitartottak hitetlenségükben. 

100. Mondd: ttHa birtokolnátok is az én 

Uram könyörületének tárházait, 
akkor is visszatartanátok félve, 
hogy ki kell adni. Az ember 

bizony fösvény!” 

101. Korábban bizony Müsd-nak 
(Mózesnek) kilenc világos és 
nyilvánvaló jelet adtunk1. 

Kérdezd meg Izrael fiait! Midőn 

eljött hozzájuk. A fáraó azt 

mondta neki: UÓ, Müsd (Mózes)! 
Én téged varázslattal sújtottnak 

gondollak.” 

£ jjJS 

1 Ezen kilenc jel mindegyike megtalálható a Kegyes Koránban. Ezek legnagyobbika 

a bot, amely kígyóvá változott. Ld. Ta’-há* 17-21 és 65-69. A második, ami a Ta’- 

ha 22-ben olvasható. A többi hét jel a Magaslatok c. szárában a 130-133-as 

versekben olvasható. 
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102. Mondta (Mózes): „Tudnod kell, 

hogy ezeket senki más, csupán az 

egek és a föld Ura küldhette le, 
mint bizonyíték. 0 fáraó! Én úgy 
gondolom, hogy te elveszett 

vagy.” 

103. És (a fáraó) el akarta riasztani 
őket a földről. Mi azonban a 

vízbe fullasztottuk őt és azokat, 
akik vele voltak. 

104. És utána azt mondtuk Izrael 

fiainak: „Lakjátok a földet! És ha 

eljő a Túlvilág ígérete, Mi titeket, 

mint különböző nemzetek hozunk 
majd elő.” 

105. Az Igazsággal bocsátottuk le azt 

és az Igazsággal jött le. Mi téged 

{Muhammad- Allah áldja meg és 
adjon Neki örök üdvösséget) 
csupán örömhír hozójaként és 
intőként küldtünk el. 

106. És (ez egy olyan) Korán, (amit) 

részekre osztottunk, hogy sietség 

nélkül recitálhasd azt az 

embereknek. (Egymást követő)1 

Kinyilatkoztatásként bocsátottuk 
azt le. 

107. Mondd (Muhammad- Allah áldja 

meg és adjon Neki örök 

üdvösséget): „Higgyetek benne 
(ebben a Koránban), vagy ne 

higgyetek!” Bizony azok, akiknek 

azelőtt adatott meg a tudás, ha (ez 

a Korán) recitáltatik előttük, sietve 

boridnak le arcukra. 

\ Jjá) Jií VJ 
'íi’í-; 

Jfji \ J SV;\S 

* ^ 

1 A Kommentátorok véleménye alapján 23 éven keresztül történt a kinyilatkoztatás. 
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108. És azt mondják: „Magasztaltassék 

a mi Urunk! Bizony a mi Urunk 

ígérete beteljesedett!” 

109. Leborulnak arcukra és sírnak. És 

ez csak növeli őket az 
alázatukban. 

110. Mondd (Muhammad- Allah áldja 

meg és adjon Neki örök 
üdvösséget): „Fohászkodjatok 
Allah-hoz, vagy fohászkodjatok a 

Könyörületeshez! Bármelyikhez 

is fohászkodtok Őt illetik meg a 
Legszebb Nevek. Ne mondd túl 

hangosan az imádat, de ne is túl 

halkan, hanem e kettő között 

találj utat magadnak!” 

111. Mondd: „Hála legyen Allah-nak1, 

aki nem nemzett fiat és Akinek 

nincs társa az uralomban és nincs 

Neki segítője. Magasztald Őt 
teljes magasztalással2!” 

V. 

’áHj&dí ’&M & 

ijSj 

1 Abü Hurayra hagyományozta: Allah Küldöttétől (Allah áldja meg és adjon Neki 

örök üdvösséget), aki mondta: „Minden fontos dolog, ami nem a „Hála legyen 

Allah-nak (al-hamdu li-Llahi')” mondattal kezdődik az hiányos.” Abü Dáwud 

hagyományozta. 
2 Ez nem más, mint utalás a takbír-ra, amikor a hívő ‘Alláhu akbaru'-t mond. (Allah 

a legnagyobb) 
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A Barlang/18./ 
Al-Kahfu1 * c. szúr a. 

Mekkái. 
Verseinek száma: 110. A 28. Vers és a 82-101-ig Versek Medinai 

eredetűek. Az AI-Gásiya c. szúra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 

nevében 

1. Hála legyen Allah-nak, Aki 
lebocsátotta az Ő szolgájának 
{Muhammad- Allah áldja meg és 
adjon Neki örök üdvösséget) a 

Könyvet (a Koránt) és nem 
helyezett el abban elhajlást. 

2. Igazként (bocsátotta azt le), hogy 
intsen a Tőle származó súlyos 

csapásra. És hogy örömhírt 

közöljön a hívőkkel, akik jóravaló 
módon cselekszenek: Nekik szép 
jutalom (a Paradicsom) jár. 

3. Ők örökkön-örökké abban fognak 
maradni. 

4. És hogy intse azokat, akik azt 
mondják": „Allah fiú gyermeket 
nemzett3.” 

5. Nem rendelkeznek ők erről 

tudással, az apáik sem. Bűnös (és 

hatalmas) szó az, amely a 

szájukon kijön. Nem mást 
mondanak ők, mint hazugságot. 

6. És talán elpusztítod magad 

(Muhammad- Allah áldja meg és 
adjon Neki örök üdvösséget) a 

3 Juú Juií 

0 

1 A szúra címe a 10.-26. versekben elmondott történetből ered. 

lbn Isháq szerint ez a Kegyes Vers a társító arabokra vonatkozik. 

3 A ‘nemzett’ részt fordíthatjuk ‘választott Magának’-ként is. 
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bánattól az ő nyomdokaikon, ha 
nem hisznek ebben a beszédben 

(ebben a Koránban). 

7. Minden, ami a földön van annak 
ékévé tettük, azért, hogy próbának 

vessük őket alá: Melyikük 

cselekszik helyesen? 

8. És Mi, mindazt, ami rajta (a 
földön) van, azt kopár élettelen 

síkká tesszük. 

9. Vagy talán azt gondolod 
{Muhammad- Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget), 

hogy a Barlang emberei és ar- 

Raqlm (emberei, a Felírás, a 
Barlang embereinek neveivel, 

híreikkel), a Mi jeleink között 
csodának számítottak? 

10. (Emlékezz arra) Midőn a fiatal 
emberek a barlangban kerestek 

menedéket és mondták: „Urunk! 

Adj nekünk a Tőled származó 
könyörületből és rendezd el és 
irányítsd a mi ügyünket a helyes 

irányba!” 

11. És így a fülüket lezártuk1 a 

Barlangban számos évre. 

12. Majd életre támasztottuk őket, 
hogy megtudjuk - melyik a két 

csoport közül - számolja az ott 

eltöltött időt helyesebben. 

13. Mi az Igazságnak megfelelően 
meséljük el neked (.Muhammad- 
Allah áldja meg és adjon Neki 

<$> óju&űfó 

Álmot bocsátott rájuk a Magasztos Allah, midőn a barlangba beléptek. í 
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örök üdvösséget) a történetüket: 
Ők fiatal emberek voltak, akik 

hittek az Urukban és még növeltük 

is őket az Útmutatásban1. 

14. És erőt öntöttünk a szívükbe, 

hiszen midőn felálltak és mondták: 

„A mi Urunk az egek és a föld 

Ura. Mi Rajta kívül nem fogunk 

más istenhez fohászkodni. Szörnyű 

dolgot állítanánk akkor.” 

15. „A mi népünk Helyette más 

istenségeket választott magának. 

Vajon miért nem hoznak világos 

bizonyítékot? És ki bűnösebb, 

mint az, aki hazug állítást mond 
Allah ellen?” 

16. És miután elváltok tőlük és attól, 

amit Allah helyett szolgálnak, 

keressetek menedéket a 

Barlangban! A ti Uratok 

kiterjeszti könyörületét rátok és 
elrendezi az ügyeteket a 

megkönnyebbülésetekre. 

17. És látod a Napot, amidőn felkel, a 

barlangjuktól jobb felé hajlik el 
és ha lenyugszik akkor bal felől 

halad el és ők annak belsejében 

vannak. Ez Allah Jelei közül 

való. Akit Allah vezet az Igaz 

Útra az a jól vezetett és, akit 

Híj 

^ tó „ 

4$ SÍ ^ 

® 0$ Is. 

cj'jyjr* \ ^ <syj 
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1 Anas hagyományozta a Prófétától (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget), 

aki mondta: (Kiléphet a Tüzből az, aki elmondta ‘La Haha illá-Lldhu (Nincs más 

isten csak Allah.)’ és a szívében egy árpaszemnyi jó is van. És kiléphet a Tűzből az, 

aki elmondta ‘La Haha illá-Lldhu (Nincs más isten csak Allah.)’ és a szívében egy 

búzaszemnyi jó is van. És kiléphet a Tűzből az, aki elmondta ‘La Haha illá-Lldhu 

(Nincs más isten csak Allah.)’ és a szívében a legcsekélyebb jó is van.) Al-BuhárT 
SahTh-ja N. 44 
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tévelygésbe taszít, annak te nem 

fogsz találni támogatót és irányítót. 

18. Azt gondolnád róluk, hogy ébren 
vannak, ám ők alszanak. Jobbra 

és balra fordítjuk őket és a 

kutyájuk lábait kinyújtva az 

ajtónál fekszik. Ha rájuk akadnál, 
bizony rohanvást menekülnél és 
félelem töltene el miattuk. 

19. És ekképpen keltettük őket életre, 

hogy egymást kérdezgethessék. És 

egyikük megszólal mondván: 

„Mennyi ideig maradtatok?” 

Mondják: „Egy napig, vagy annak 
egy részéig.” Mondják: „Uratok 

tudja a legjobban mennyi ideig 

maradtatok! Küldjétek el egyet 
közületek ezzel a pénzetekkel a 
városba! És nézze meg, kinek van 

a legtisztább élelme és hozzon 

nektek abból és legyen óvatosan 

körültekintő, hogy közületek 

senkire se hívja fel a figyelmet!” 

20. „Ha rátok találnak, akkor 
megköveznek benneteket és 
visszakényszerítenek a 

vallásukra. És (ebben az esetben) 

ti soha nem fogtok boldogulni.” 

21. És ekképpen adtunk hírt róluk, 

hogy megtudják: Allah ígérete 

bizony valós Igazság. És az Óra 

felől kétség nem lehet. És ha 
vitáznak velük kapcsolatban, 

mondják: „Építsetek föléjük egy 

épületet! Az Uruk ismeri 
legjobban őket.” És azok, akik 
döntő szóval bírtak közöttük 

e —*>1$>.rÍLj 

AcUJ! 0^' 

\ 9 ®f í \1 « 
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mondták: „Építsünk föléjük egy 
szentélyt!” 

22. (Némelyek azt) Fogják mondani: 
„Hárman voltak és a negyedik 

volt a kutyájuk.” De mondják azt 
is: „Öten voltak és hatodik a 
kutyájuk volt.” Sötétben 
tapogatózó találgatás. És 

mondják: „Heten voltak és a 

kutyájuk a nyolcadik volt.” 
Mondd (Muhammad- Allah áldja 
meg és adjon Neki örök 

üdvösséget): „Az Uram a legjobb 

Tudója az ő számuknak, őket 

csak kevesen ismerik.” Ne vitázz 

hát velük kapcsolatban, csak 

nyilvánvaló vita esetén és ne is 
kérj róluk felvilágosítást senkitől! 

23. És ne mondd semmire: „Ezt én 

holnap megteszem.” 

24. Csak úgy, (hogy mondod): „Ha 
Allah úgy akarja!” Emlékezz meg 

Uradról, ha elfeledkeztél és 

mondd: „Talán olyan irányba 

vezet engem az én Uram, amely 

közelebb van a helyes úthoz, 
mint ez!” 

25. A barlangban háromszáz évig 

maradtak, amely még kilenccel 
növekedett. 

26. Mondd: „Allah tudja a legjobban 
mennyi ideig maradtak ők ott! 
Övé az egek és a föld rejtett titka. 

Ő annak a legjobb látója és 

hallója. Nincs nekik Rajta kívül 
más támogatójuk. És Ő nem 

részeltet senkit a döntésben.” 

0 

öiCSjiüJ CJMí ü' 
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27. Olvasd (és recitálva hirdesd) hát 

(Muhammad- Allah áldja meg és 
adjon Neki örök üdvösséget) azt, 
ami sugalltatott neked Urad 

Könyvéből (a Koránból)! Nincs 

senki, aki képes lenne 
megváltoztatni az Ő szavait. És 
nem fogsz találni Rajta kívül 

menedéket. 

28. Kitartó türelemmel tarts 
{Muhammad- Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget) 

azokkal, akik reggel és este az 
Urukhoz fohászkodnak, az Ő 

Arca után vágyakozva. És ne 

fordítsd el tekintetedet róluk az 

evilági élet díszes ékei miatt! És 
ne engedelmeskedj azoknak, 

akiknek hanyaggá tettük a 

szívüket a Rólunk történő 
megemlékezésről és vágyaikat 
követik és (annak se), aki túlzó 

módon cselekszik. 

29. És mondd: „Az Igazság az 
Uratoktól származik!” Aki akar 
az higgyen! Ám, aki akar az 

legyen hitetlen. Mi bizony tüzet 
készítettünk elő a hitetleneknek, 

amelynek tűz-falai körül fogják 

őket. És ha segítségért 
fohászkodnak, úgy vizet kapnak 
segítségül, amely olyan, mint az 

olvasztott érc, égeti az arcokat. 

Milyen borzalmas ital és milyen 

rossz nyugvóhely. 

30. Bizony azok, akik hisznek és 
jótetteket visznek véghez, Mi nem 

vesszük el azok jutalmát, akik 

o 
■?lL * 

■M,1- 
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jóravaló módon cselekszenek. 

31. Nekik cAdn (Éden) Kertjei járnak, 

amelyek alatt folyók folynak, 

aranyból készült karkötőkkel 
ékíttetnek ott fel és zöld „sundus 
és istabraq”(selyem és arany 
brokát anyagok) ruhákat viselnek 
majd ott ágyaikon fekve. Milyen 

pompás jutalom ez és milyen 

nagyszerű pihenő- és nyugvóhely. 

32. És mondd el nekik a két férfi 

példázatát: Az egyiküknek két 

kertet adtunk szőlőkkel, amelyeket 

pálmafákkal vettünk körül és 

közéjük gabonát helyeztünk. 

33. Mind a két kert megérlelte a 
termését és nem rövidült meg 

semmivel. És a kettő között 
folyót fakasztottunk. 

34. Megvolt neki a gyümölcse és 

mondta a szomszédjának, 
miközben beszélgettek: „Én több 

vagyonnal rendelkezem, mint te 

és számosabb háznéppel.” 

35. Belépett a kertjébe úgy, hogy 

önmaga ellen vétkezett, mondta: 
„Nem gondolom, hogy ez valaha 

is elpusztuljon.” 

36. „Azt sem gondolom, hogy az Óra 

bekövetkezik. De ha Uram elé 

vitetek vissza, a visszatérés helyét 

még jobbnak találom majd, mint 
ezt.” 

37. A szomszédja mondta neki, 

miközben beszélgettek: „Nem 

hiszel talán abban, Aki porból 

30 
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teremtett meg téged, majd egy 

spermacseppből, majd férfivá 

formált.” 

38. Ám én (azt mondom és hiszem): 

„Ő Allah, az én Uram! És az 

Uram mellé nem állítok társat.” 

39. „És midőn beléptél a kertedbe, 
miért nem mondtad: „Amit Allah 

akar (az fog történni)! Nincs más 

erő csak, az amely Allah-tól van!” 

És ha úgy gondolod, hogy én 

kisebb vagyonnal rendelkezem, 
mint te és kevesebb a gyermekem.” 

40. „Nos az én Uram talán valami 

sokkal jobbat ad majd nekem, mint 

a kerted. És arra (a kertedre) zivatart 

küld az égből és reggelre kelve 
kopár élettelen sík terület lesz.” 

41. „Vagy egy reggelen azt látod, 

hogy vize elapadt a földben és 

nem leszel képes azt megtalálni.” 

42. És az ő gyümölcsei körülvétettek 
és reggelre kelve kifordította 
tenyerét a ráfordítása miatt és a 
kertje teljesen letarolva állt. 

Mondja: „Ó bárcsak ne társítottam 

volna senkit az Uram mellé!” 

43. Nem volt neki csapata, amely 
segíthette volna őt Allah helyett 

és nem is segíthetett magán. 

44. Ott (a Feltámadás Napján) csupán 

egyedül Allah-é a segítség1, az 

egyedüli Igazságé. Ő a legkiválóbb 

U ii\> jí! 0 gj \jy 

<S>u& 
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1 Itt az arab eredetiben az ‘al-walayatu' szó szerepel, igen sokrétű a jelentése: segítség, 

támogatás, óvás, biztonság nyújtása, hatalom. 
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jutalom Osztó. És Ő az. Aki a 

dolgok végső sorsát igazgatja. 

45. És mondd el nekik az evilági élet 

példázatát, amely olyan, mint a 

víz, amelyet leküldtünk az égből 
és összekeveredtek vele a föld 
növényei és reggelre olyan lett, 
mint egy kiszáradt szár, amit a 

szelek szerte hordanak. Allah 

mindenek fölött Hatalmas. 

46. A vagyon és a fiúgyermekek 

csupán az evilági élet díszei, ám a 

fennmaradók, a kegyes jó dolgok1, 

szebb és jobb jutalomban 

részesülnek az Uradnál és jobb 
reményeik lehetnek. 

47. És azon a Napon midőn 

elmozdítjuk a hegyeket a helyükről 

és látod a földet, amint kiemelkedik, 

és összegyűjtjük őket és nem 
hagyunk ki senkit közülük. 

48. És ők bizony Urad elé vezettetnek 

sorban (és a Magasztos Allah 

mondja): „Lám eljöttetek Elénk 

úgy, ahogyan megteremtettünk 
benneteket az első alkalommal, 
ám ti azt gondoltátok, hogy nem 
szabtunk ki végső határidőt.” 

49. És előhozatik a Könyv2. És látni 

fogod a bűnösöket rettegve 

remegnek attól, ami abban van és 
azt mondják: „Ó jaj nekünk! Mi 

^ ^ * 

jJÍ ojXÍÍ iSó J üí 
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1 «A fennmaradóak, a kegyes jó dolgok” rész az arab ‘al-báqiyátu-s-sálihátu kifejezés 

szószerinti fordítása. Ezek lehetnek: a napi ötszöri ima, a kegyes megemlékezés a 

Magasztos Allah-ról, a jó cselekedetek stb. 

A tetteket és a cselekedeteket feljegyző írás. 
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lelte ezt a Könyvet, nem hagy sem 
kis, sem nagy tettet feljegyzetlenül.” 

Ott lelik maguk előtt mindazt, amit 

elkövettek. Ám Urad nem jár el 

igazságtalanul senkivel. 

50. És midőn mondtuk az 
angyaloknak: „Boruljatok le 
Ádám előtt!” Leborultak. Csupán 

Iblís (a gonosz) nem tette ezt 

meg, dzsinnektől származott ő, 
ellenszegült ő Ura parancsának. 
Talán őt és leszármazottak 
akarjátok magatoknak segítőül 

Helyettem? Holott ők a ti 
ellenségeitek. A bűnösök milyen 

rossz cserét visznek így végbe. 

51. (Allah, a Magasztos szava:) Nem 
rendeltem úgy, hogy jelen legyenek 
az egek és a föld teremtésénél. És 

nem tettem meg tanúnak őket saját 

maguk megteremtésénél sem. És 

nem választok Magamnak 
tévelygőket segítőül. 

52. És azon a Napon, amikor mondja: 

„Hívjátok elő azokat, akiket ti az 

Én társaimnak gondoltatok és 
fohászkodjatok hozzájuk!” De ezek 

nem felelnek nekik és a pusztulás 
helyét helyeztük közéjük. 

53. És meglátják a bűnösök a Tüzet 

és azt gondolják rövid időn belül 

belezuhannak. Nem találnak 
módot arra, hogy kitérjenek előle. 

54. Bizony ebben a Koránban 

mindenféle példázatot soroltunk 

fel az embereknek, ám az ember 

mindenek felett szereti a vitát. 

\j jépZÁ jk? 
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55. Az embereket semmi sem 

akadályozta meg, midőn eljött 

hozzájuk az Útmutatás, hogy 
higgyenek és Uruktól kérjék a 
bocsánatot, nehogy őket is elérje 
az, ami az elődökkel volt 

szokásban, vagy hogy elérje őket 
a büntetés szemtől- szemben. 

56. A Küldötteket csupán az örömhír 

közlőiként és intőként bíztuk meg 
küldetéssel. Ám azok, akik 
hitetlenek a hamis és igaztalan 

szóval szállnak vitába, hogy azzal 

semmisítsék meg az Igazságot. És 
az Én Jeleimet és azt, amire intést 
kaptak gúnynak veszik. 

57. És ki bűnösebb, mint az, aki 

intésben részesült Ura jelei által, 
ám azoktól elfordult, és elfeledi 

azt, amit két keze korábban tett. 

Bizony a szívükre leplet 
helyeztünk és a fülükben is 
ürességet támasztottunk, hogy ne 

értsék azt (a Koránt). És ha szólítod 

is (Muhammad- Allah áldja meg és 
adjon Neki örök üdvösséget) őket 
az Igaz Útmutatásra, ám mégsem 
fognak soha az Igaz Úton járni. 

58. Ám a te Urad a Megbocsátó, a 

Könyörület Ura. Ha büntetni 
akarná őket azért, amit maguk 

számára szereztek, akkor siettetné 
a büntetést számukra, de nekik 
szabott idejük van és nem fognak 

Rajta kívül mentességet találni. 

59. És azokat a városokat1 

ÍaLí 
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Utalás a korábbi hitetlen nemzetekre és közösségekre. 
í 
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elpusztítottuk, miután bűnöket 
követtek el. És a pusztulásuknak 

határidőt jelöltünk ki. 

60. És (emlékezz) midőn Müsü 
(Mózes) azt mondta a fiatal 

emberének1: uAddig nem 

1 Ez Mózes és al-Hidr története. SaTd bin Gubayr hagyományozta: Azt mondtam Ibn 

cAbbás-nak ‘Nawf al-BikalI azt állítja, hogy az a Mózes, aki al-Hidr társa, nem 

Izrael fiainak Mózese.’ Ibn cAbbás azt mondta: ‘Allah ellensége (Nawí) hazugságot 

mondott.’ Ubayy bin Kacb hagyományozta miszerint ő hallotta Allah Küldöttét 

(Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) amint mondja: Mózes felállt, hogy 

beszédet mondjon Izrael fiai előtt. Azok megkérdezték: ‘Ki a legtudósabb az 

emberek között?’ Mózes így válaszolt: ‘Én.’ Allah megdorgálta őt amiért a tudást 

nem egyedül Allah-nak tulajdonította. Allah ekkor lebocsátotta neki: ‘A két tenger 

találkozásánál van egyike a Mi szolgáinknak, aki tudósabb, mint te vagy.’ Mózes 

megkérdezte: ‘Ó, Uram! Hogyan találkozhatom vele?’ Allah így válaszolt: ‘Végy 

egy halat és tedd egy kosárba és indulj el! (Ahol elveszted a halat ott találod.)’ 

Mózes tehát elindult a szolgálójával, Yüsac b. Nün-nal, míg el nem értek egy 

sziklához, amelyen mindketten letették fejeiket és elaludtak. A hal hevesen 

rángatózott a kosárban végül kiesett belőle, ..egyenesen a tenger felé vette útját mint 

egy alagútban 18:61”. Allah megállította a víz áramlatot az út mindkét oldalán, 

amelyet a hal keltett, ez tűnt alagútnak. Mikor Mózes felébredt, a társa elfeledkezett 

arról, hogy szóljon neki a halról. Ők így mentek tovább az útjukon egész nap és 

egész éjjel. A következő nap reggelén Mózes megkérte a szolgálóját, hogy ‘Hozz 

nekünk élelmet ma reggel! Mi bizony nagy fáradalmakat álltunk ki ezen az 

utazásunkon.’ Mózes addig nem érzett fáradságot, míg el nem érte azt a helyet, 

aminek megkeresését Allah parancsolta meg. Ezután a szolgálója mondta neki: 

‘Emlékszel, mikor a sziklákhoz mentünk menedéket keresve, én bizony 

elfeledkeztem a halról. Csakis a sátán feledtethette el velem azt, hogy 

emlékezetemben tartsam. És a hal csodálatos módon a tenger felé vette útját. 18:63’ 

Alagút volt a hal számára és Mózes és a szolgálója számára meglepett csodálkozás 

volt. Mózes mondta: ‘..Ez az, amire vágyakoztunk.” És lépteik nyomát követve 

visszatértek. 18:64’ Mindketten visszatértek saját nyomaikat követve, végül elérték 

a sziklát. És íme! És ott egy ruhával borított férfit találtak. Mózes üdvözölte őt. Al- 
Hidr csodálkozva kérdezte: ‘Van ilyen köszönés a te földeden?’ Mózes mondta: 

‘Én Mózes vagyok.’ Ő mondta: ‘Te Izrael fiainak Mózese vagy?’ ‘Igen.’ - felelte 

Mózes. Majd hozzátette: ‘Azért jöttem el hozzád, hogy taníts engem meg valamire 

abból a tudásból, amire te taníttattál meg.’ Al-Hidr mondta: ‘Te nem leszel képes 

arra, hogy kitartó türelemmel légy mellettem. 18:67’ ‘Ó, Mózes! Én rendelkezem 

egy kicsiny résszel Allah tudásából, amit nekem ajándékozott, ám te ezt nem 

ismered. Te is rendelkezel egy kicsiny résszel Allah tudásából, amit neked 

ajándékozott, ám én azt nem ismerem.’ Mózes mondta: ‘Te engem - ha Allah is úgy 

akarja - állhatatosan kitartónak fogsz találni és semmiben sem fogok 

szembefordulni veled. 18:69’ Al-Hidr mondta neki: ‘Ha követsz, ne kérdezz engem 

semmiről, egészen addig míg én magam nem említem neked. 18:70’ Ezután 
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nyugszom míg el nem érem a két 

tenger találkozási helyét, még ha 
évek soráig kell is mennem.” 

61. És miután ők ketten elérték a kettő 
közötti találkozási helyet, elfeledték 
a halukat és az egyenesen a tenger 
felé vette az útját. 

62. És miután még tovább mentek 

mondta a fiatal embernek: ccHozd 
ide a reggeli ételünket! Hiszen 
ezen az úton fáradtsággal találtuk 
szembe magunkat.” 

(J) JŰíS 

Jji űiCxbti)* Üjá 

(J) \ ÁlA oí- 

mindketten elindultak a tenger partján, míg nem egy hajó haladt el mellettük. 

Megkérték a legénységét, hogy a fedélzetre szállhassanak. A legénység felismerte 

Al-Hidr-1, így ingyen engedték őket felszállni. Alig, hogy felszálltak Mózes látja, 

hogy Al-Hidr egy fejszével kitépi a hajó alján lévő egyik széles deszkát. Mózes 

mondta neki: ‘Ezek az emberek ingyen felvettek minket. Azért fúrtál rajta léket, 

hogy a rajta lévőket a vízbe fojtsd? Bizony rossz dolgot követtél el. 18:71’ Al-Hidr 
mondta: ‘Nem mondtam-e neked, hogy nem leszel képes állhatatosan kitartani 

velem? 18:72’ Mózes mondta: ‘Ne neheztelj rám, amiatt, amit elfelejtettem és ne 

tedd kínosan nehézzé helyzetemet! 18:73’ Allah Küldötte (Allah áldja meg és adjon 

Neki örök üdvösséget) mondta: ‘A Mózes által előadott első mentegetőzés az 

elfeledés volt.’ Majd egy veréb érkezett és a hajó peremére telepedett le. A csőrét 

megmártotta egyszer a tengerben. Al-Hidr mondta: Az én tudásom és a te tudásod 

összehasonlítva Allah Tudásával olyan, mint az, amit ez a veréb ki tudott meríteni a 

tengerből.’ Majd mind a ketten kiszálltak. Amint a tengerparton sétáltak al-Hidr 
látott egy fiút, amint más fiúkkal játszik. Al-Hidr megragadta a fiú fejét és kezeivel 

kitépte azt, megölve így. Mózes mondta: ‘Megöltél egy tiszta lelket, egy másik 

lélek nélkül? Bizony rossz dolgot követtél el. 18:74’ Mondta neki: ‘Nem mondtam- 

e neked, hogy nem leszel képes állhatatos türelemmel kitartani velem? 18:75.’ (Az 

egyik hagyományozó mondta: A második szemrehányás erősebb volt, mint az első.) 

Mózes mondta: ‘Ha még ezután is kérdezlek valamiről, ne fogadj el társadul, íme 

megkaptad a bocsánatkérésemet. 18:76’ Majd mind a ketten tovább mentek míg el 

nem értek a város lakóihoz. Élelmet kértek tőlük, de azok megtagadták ezt. Majd ők 

ott egy leomlani készülő falat találtak (ld. 18:77). Al-Hidr a kezeivel állította helyre 

azt. Mózes mondta: ‘Mi eljöttünk ezekhez az emberekhez, ám ők: sem enni nem 

adtak nekünk, sem nem fogadtak bennünket úgy, ahogyan a vendéget illik. Ha 

akartad volna bizonyosan jutalmat kérhettél volna tőlük ezért.’ {Al-Hidr) mondta: 

‘Ez a szakítás köztem és közted. (ld. 18:78-82 verseket). Ez a magyarázata azon 

dolgoknak, amelyeket te nem tudtál türelemmel kivárni.’ Allah Küldötte (Allah 

áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) mondta: ‘Mi azt kívántuk bárcsak Mózes 

több türelemmel rendelkezett volna, azért, hogy Allah még többet mondhatott volna 

el nekünk kettejük történetéből.’ Al-BuhárI Sahih-ja N. 4448 
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63. Mondta: „Emlékszel, amikor a 

sziklákhoz mentünk menedéket 

keresve, én bizony elfeledkeztem 

a halról. Csakis a sátán 
feledtethette el velem azt, hogy 
emlékezetemben tartsam. És a hal 

csodálatos módon a tenger felé 

vette útját.” 

64. (Mózes) Mondta: „Ez az, amire 
vágyakoztunk.” És lépteik 

nyomát követve visszatértek. 

65. És ők ketten találtak egy szolgát a 
Mi szolgáink közül, akit a Tőlünk 

származó könyörületben 
részesítettünk és Tőlünk 
származó tudással tanítottunk. 

66. Mondta neki (Hidr-nek) Müsd 

(Mózes): „Követhetlek-e téged, 
hogy taníts engem arra, amire te 

megtanítattál a helyes Úttal 

kapcsolatban?” 

67. (Al-Hidr) Mondta: „Te nem 
leszel képes arra, hogy kitartó 

türelemmel légy mellettem.” 

68. „Hogyan is lehetnél állhatosan 

kitartó abban, amit tudással át 

nem foghatsz?” 

69. Mondta (Mózes): „Te engem - ha 
Allah is úgy akaija (in sá ’a- 
Lldhú)- állhatatosan kitartónak 

fogsz találni és semmiben sem 

fogok szembefordulni veled.” 

70. (Al-Hidr) Mondta: „Ha követsz, 

ne kérdezz engem semmiről, 
egészen addig, amíg én magam 

nem említem neked.” 

V' 
Jö‘ 

\ \2S U Sfo j's 

XS' \ 
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71. Elindultak ők ketten és hajóra 

szálltak. Léket fúrt (Al-Hidr) 

rajta. Mondta (Mózes): „Talán 

azért fúrtál rajta léket, hogy a 

rajta lévőket a vízbe fojtsd? 

Bizony rossz dolgot követtél el.” 

72. (Al-Hidr) Mondta: „Nem 
mondtam-e neked, hogy nem 

leszel képes állhatatosan kitartani 
velem?” 

73. (Mózes) Mondta: „Ne neheztelj 
rám amiatt, amit elfelejtettem és 

ne tedd kínosan nehézzé 
helyzetemet!” 

74. Ők ketten újból útnak indultak, 

míg nem egy fiatal fiúval 

találkoztak. És megölte (Al-Hidr). 
Mondta (Mózes): „Megöltél egy 

tiszta lelket, egy másik lélek 

nélkül? Bizony rossz dolgot 

követtél el.” Guz’16. Hizb31. 

75. (Al-Hidr) Mondta: „Nem 

mondtam-e neked, hogy nem 

leszel képes állhatatos 

türelemmel kitartani velem?” 

76. Mondta (Mózes): „Ha még 
ezután is kérdezlek valamiről, ne 
fogadj el társadul! íme 

megkaptad a bocsánatkérésemet.” 

77. Újból útnak indultak, míg el nem 

értek egy városhoz, ételt kértek 
annak lakóitól, ám azok 

megtagadták, hogy vendégül 

lássák őket. Itt ekkor leltek egy 

falra, amely összeomlani készült. 

Ő (Al-Hidr) helyreállította. 

)YJ\ fel 

llXyíl^4ól \y}S Qjbí 
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Mondta: „Ha akartad volna bért 

kérhettél volna érte.” 

78. (Al-Hidr) Mondta: ..Ez a szakítás 

köztem és közted! Ám elmondom 

neked annak magyarázatát, amit 

nem tudtál türelemmel kivárni.” 

79. „Ami a hajót illeti, az szegény 

embereké volt, akik ezzel 
dolgoztak a tengeren. Ronccsá 

akartam azt tenni, hiszen mögöttük 

egy király volt, aki minden hajót 

erőnek erejével ragad el.” 

80. „Ami a fiatalembert illeti, annak 

szülei hívők voltak és féltünk, 

hogy zsarnokságából és 
hitetlenségéből eredendően 

bántalmazni fogja őket.” 

81. „És azt akartuk, hogy Uruk egy 
tisztább és a szülők iránt 
engedelmesebb gyermeket adjon 

helyette.” 

82. „Ami pedig a falat illeti, az két 

fiatal árváé volt a városban és 

alatta őket illető kincs volt és 

apjuk igaz, rendes ember volt. És 

az Urad úgy akarta, hogy elérjék 
nagykorúságukat és előhozhassák 

a kincsüket, könyörületként az 
Uradtól. Ezt nem a magam 
elhatározásából tettem. Ez a 

magyarázata annak, amit nem 

tudtál állhatatos türelemmel 

kivárni.” 

83. És kérdezni fognak téged a 

Kétszarvúról (Dü-l-Qarnayni). 

Mondd: „Recitálni fogok nektek 

Ójf) 
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megemlékezést róla.” 

84. Hatalommal ruháztuk fel a földön 

és mindenre lehetőséget adtunk 
neki. 

85. És követte az utat. 

86. Míg végül elérte a Nap 

nyugvóhelyét és úgy találta, hogy 

egy mocsaras forrásban nyugszik 

le, itt egy népet talált. Mondtuk: 
„Ó Kétszarvú! Vagy büntetsz, 
vagy kegyesen viselkedsz velük.” 

87. Mondta: „Aki bűnt követ el, azt 

meg fogjuk büntetni, majd Ura 
elé vitetik. Aki kemény 

büntetéssel fogja sújtani.” 

88. „Aki pedig hisz és jóravaló módon 

cselekszik, annak a legjobb jutalom 

jár, annak könnyítést rendelünk el.” 

89. Majd követett egy utat. 

90. Míg el nem érte a napkelte helyét 
és úgy találta, hogy egy olyan 

népre kel fel, amelynél nem 

rendeltük (Mi, Allah) el az előle 
(a nap) való eltakarást. 

91. így volt! És Mi bizony átfogtuk 

azt, ami nála (Kétszarvú) tudás 
volt. 

92. Majd követett egy utat. 

93. Míg el nem érte a két gát között 
lévő helyet1 és e kettő előtt egy 
olyan népet talált, akik alig 
értették a beszédet. 

(j§) C)\ \j»^ 

Ajj A Ajl) jtt 

'x£=> 

6? oy> 

1 A Kommentátorok úgy értelmezik ezt a részt: Két magas hegy közötti gát, ahonnan 

Yágüg és Mágüg fognak majdan előjönni romlást és pusztulást okozni a földön. 
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94. Mondták: „Ó Kétszarvú! Yágüg 
és Mügüg romlást okoznak szerte 

a földön. Adhatunk-e neked 
fizetséget azért, hogy közénk és 

közéjük gátat emelj?” 

95. Mondta: „Amivel az én Uram 
felruházott az jobb! Erővel 
segítsetek hát engem, hogy 
közétek és közéjük gátat 

építhessek.” 

96. „Hozzatok nekem vasdarabokat!” 

És tette ezt, addig míg ki nem 
egyenlítette a két hegygerinc 

közötti részt. Mondta: „Fújjátok!” 

Míg nem felszította tűzzé. 
Mondta: „Hozzatok nekem 
megolvasztott fémet, hogy 

beboríthassam vele!” 

97. Nem voltak (Yagüg és Magiig) 
képesek felmászni rá és nem 
voltak képesek átfúrni sem. 

98. Mondta (Kétszarvú): „Ez 
könyörület az én Uramtól, ám 

midőn eljön az én Uram ígérete 

porba sújtja azt. Az én Uram 
ígérete ez - Igazságként.” 

99. És hagyjuk, hogy azon a napon 

egyikük a másikukra nyomuljon1 

és megfúvatik a Kürt és 
egybegyűjtjük őket (a 

teremtményeket). 

100. És azon a Napon, Mi a Poklot 
bemutatjuk a hitetleneknek - 

szemmel láthatóan. 

5^ 

1 Ez és Mágüg napja lesz, midőn előjönnek és romlást terjesztenek az emberek 

között. 
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101. (Azok számára) Akiknek szemét 

lepel fedte az Énrólam történő 
megemlékezéssel kapcsolatban. 
És hallani sem voltak képesek. 

102. Talán azt gondolják a hitetlenek, 

hogy Helyettem az Én szolgáimat 
vehetik maguknak segítőül? 
Bizony Mi a Poklot tartózkodási 
helyül készítettük elő a 
hitetleneknek. 

103. Mondd (Muhammctd - Allah áldja 
meg és adjon Neki örök 

üdvösséget): „Elmondjuk-e 
nektek azok hírét, akik a 
leginkább kárvallott vesztesek 
lesznek a tetteikben?” 

104. „Akik buzgólkodása az evilági 
életben tévúton járt (és így 
semmibe veszett). Holott ők úgy 
gondolták, hogy helyesen 
tesznek.” 

105. „Ők azok, akik hitetlenek az ő 

Uruk jeleivel szemben és nem 

hisznek a Vele való találkozásban 
(a Túlvilágon). Kárba vesztek 

cselekedeteik. És nem állítunk 

nekik súlyokat a Feltámadás 
Napján1.” 

106. „Ez az ő jutalmuk: a Pokol, 
amiért hitetlenek voltak és a 
Jeleimet és a Küldötteimet gúny 
tárgyává tették.” 

107. „Ám, akik hisznek és jótetteket 

cselekedtek, nekik Firdaus (a 

á&\iLLfyíjM 

Jjaj StócJa3- 

1 Midőn az evilági tettek és cselekedetek leméretnek, nekik nem lesz lemérendő 

tettük. A serpenyőjük üresen fog tátongani. 
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Paradicsom) Kertjei járnak 

pihenőhelyül.” 

108. „Örök időkig abban tartózkodva, 
nem óhajtanak abban változást.” 

109. Mondd (Muhammad - Allah áldja 

meg és adjon Neki örök 

üdvösséget): „Ha a tenger tinta 
lenne, az én Uram szavai 

számára, bizony kiapadna a 

tenger, mielőtt még elfogynának 

az én Uram szavai. Még akkor is 
ha még ugyanannyit tennénk 

hozzá pótlásul.” 

110. Mondd (Muhammad - Allah áldja 

meg és adjon Neki örök 

üdvösséget): „Én is csak olyan 

ember vagyok, mint ti! És az 

sugalltatok nekem, hogy a ti 
istenetek - az egyetlen Isten! És 

az, aki az Urával való 

találkozásra vágyik, az jóra való 
módon cselekedjék és az Ura 

szolgálatában ne állítson társat!” 

Jp 

**&*$£<uj 3 
)bJü» 
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i Mária/19./ 
A Maryam1 c. szúra. 

'pmaír^- fézhÁr.&4 
Mia$xs 

Mekkái. 

Verseinek száma: 98. Kivéve az 58., 71. Verseket ezek Medinaiak. 

A Fátir c. szúra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 

nevében 

1. Kaf-ha ’-ya ’-ayn-sad. 

2. Megemlékezés (ez) Urad 
könyőrületéről, amit szolgája 
Zakariyyá (Zakariás) iránt 

gyakorolt. 

3. Midőn titkos hívással szólította 
az Urát (Allah-ot). 

4. Mondta: „Uram! A csontjaim 
gyengék és a fejem már őszbe 

hajlik. És a Hozzád való 

fohászkodásban, ó, Uram, soha 

nem voltam szerencsétlen.” 

5. „Én bizony félek, hogy (csak) 

távoli rokonok (maradnak 

utánam). A feleségem pedig 

meddő. Ajándékozz hát meg 

engem egy tőled származó 

örökössel!” 

6. „Aki majd örökölhet tőlem és 

örököl Yaqüb (Jákob) 

családjától2. Tedd őt, Uram, 

(Neked) tetszővé!” 

7. (A Magasztos Allah mondta:) „Ó, 
Zakariás! Mi egy iljú örömhírét 

közöljük veled, akinek a neve: 

i 'jLJ 

1 A szúra címe aló. versből ered. 

2 Vallásos tudás és prófécia örökléséről van szó. 
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Yahya (János). Ugyanilyen nevet 

előtte még senkinek sem adtunk.” 

8. Mondta: „Uram! Hogyan lehetne 
nekem fiam, mikor a feleségem 

meddő, én pedig gyenge öreg 

korba jutottam?” 

9. Mondta: „Ekképpen lesz! A te 
Urad azt mondta: Ez könnyű 

Nekem. Hiszen téged is 

megteremtettelek mikor még 
semmi sem voltál.” 

10. (Zakariás) Mondta: „Uram! Adj 
nekem egy jelet!” Mondta: „A te 

jeled az lesz, hogy nem beszélsz 
három éjjelen át az emberekhez, 

(noha) egészséges vagy.” 

11. És kiment az al-mihrübu-bó\ 
(imahely, vagy magán szoba) a 

népéhez és jelezte nekik, hogy az 

(Urat) magasztalják reggel és este. 

12. (Majd fiának ez mondatott:) „0, 
Yahyál Erősen ragadd meg az 

írást!” És még kisgyermekként 

bölcsességet adtunk neki. 

13. És Tőlünk származó együttérzést 
és tisztaságot. Istenfélő volt ő. 

14. És kegyesen kötelességtudó (volt) 
a szüleivel. És nem volt lázadozó 

zsarnok. 

15. Békesség reá azon a napon mikor 
megszületett és azon a napon 

mikor meghal és azon a napon 

mikor feltámasztatik (új) éltre. 

16. És emlékezz (Muhammad- Allah 

áldja meg és adjon Neki örök 

\ 4 ... Ili í 

3ű 3^ 
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üdvösséget) meg az írásban (a 

Koránban) Máriáról (az ő 
történetéről), mikor visszavonult 
a családjától egy keleti helyre. 

17. Elfüggönyözte magát előlük. Mi 

pedig elküldtük hozzá a Mi Rüh- 
unkat (Gábriel angyalt, Gibríl-1), 
aki egy tökéletes ember képében 

jelent meg előtte. 

18. Mondta (Mária): „Én a 

Könyörületeshez menekülök 

előled. Ha istenfélő vagy!” 

19. Mondta (az angyal): „Én csupán a 
te Urad küldötte vagyok. (Az a 
feladatom,) Hogy tiszta 

fiúgyermeket ajándékozzak neked.” 

20. Mondta: „Hogyan lehetne nekem 
fiúgyermekem, hiszen férfi 

engem nem érintett és nem 
voltam tisztességtelen.” 

21. Mondta: „Ekképpen lesz! A te 

Urad mondta: Ez Nekem könnyű. 

És (azért tesszük ezt), hogy jellé 
tegyük az emberek számára és 
Tőlünk származó könyőrületté. 
Elhatározott dolog ez!” 

22. Majd várandós lett vele, és 
visszavonult vele egy távoli helyre. 

23. A szülési fájdalmak egy pálmafa 
tövébe kényszerítették és mondta: 
„Ó, bárcsak még ezelőtt meghaltam 
volna és elfelejtett feledéssel lennék 
elfelejtett!” 

24. Majd alóla (a pálmafa) szólíttatott: 
„Ne légy szomorú! Az Urad már 
elhelyezett alattad egy csermelyt.” 

\ ' K 

(ff) tj O 
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25. „Rázd meg a pálmafa törzsét 

magad felé, hogy érett friss 

datolyát hullathasson rád!” 

26. „Egyél, igyál és örvendezz! Ha 
egyetlen embert is meglátnál 

mondd neki: ‘A Könyörületesnek 

böjtöt fogadtam és így ma nem 
fogok egyetlen emberhez sem 

beszélni.’ ” 

27. Elvitte (Mária) őt (a gyermeket) a 
népéhez, akik mondták: „0, 

Mária! Te egy csodálatos dolgot 

hoztál el.” 

28. „Ó, Hárün leánytestvére!1 Apád 
nem volt rossz ember és az anyád 

sem volt feslett nő.” 

29. Ő (Mária) reá mutatott, azok 

pedig mondták: „Hogyan 

beszélhetnénk vele hiszen ő még 
kisgyermek, aki a bölcsőben 

van?” 

30. Mondta (a gyermek Jézus): „Én 
bizony Allah szolgája vagyok!2 

Átadta nekem az írást és 

Prófétává tett.” 

31. „És áldottá tett engem bárhol 
legyek is. Meghagyta nekem 

feladatul az imát és a zakát-ot, 

amíg csak élek. 

9 

(J) <y\^===>\jsj 

1 E résznek több magyarázata is ismert. Ezekből az egyik: Élt Mária idejében egy 

Hárün nevezetű férfi. így tehát ez a Hárün nem Mózes testvére. A másik lehetőség: 

Hárün-hoz hasonlíttatik Mária - erre utal a ‘testvér’ szó- az erényesség, az isten 

szolgálat terén. Ám Allah a rejtett dolgok Tudója! 

2 Két hatalmas dolog is található e rövid részben. Az egyik: a gyermek Jézus - Allah 

engedelmével- beszél a bölcsőben. A másik: Az első szavak, amelyeket kiejt: ‘Én 

bizony Allah szolgája vagyok.’ 
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32. (És meghagyta még, hogy:) „Az 

anyámmal szemben kegyes 

legyek! És nem tett engem 

zsarnokoskodó szerencsétlenné.” 

33. „Békesség reám azon a napon 
mikor megszülettem és azon a 
napon mikor meghalok és azon a 

napon mikor új életre támasztatok.” 

34. Ő íme Jézus, Mária fia! Az 

Igazság szava, akit illetően ők 

még kételkedni fognak. 

35. Nem illik Allah-hoz, hogy 

fiúgyermeket nemzzen. 

Magasztaltassék! (Felette áll Ő 

annak, amit társítanak) Ha Ő egy 

dolgot elhatároz, akkor csupán 
annyit mond neki: „Légy!” És 
már meg is van. 

36. (Jézus mondja:) „Allah az én 

Uram és a ti Uratok! Őt 

szolgáljátok! Ez az Egyenes Út.” 

37. Ám a különböző csoportok1 

között nézeteltérés keletkezett. 

Jaj azoknak, akik hitetlenkednek! 

Azon a hatalmas Napon (a 
Feltámadás Napján) kell 

megjelenniük! 

38. Milyen tisztán fognak látni és 

hallani2 azon a Napon mikor 

Hozzánk jönnek el! Ám a 

bűnösök3 ma nyilvánvaló 

tévelygésben vannak. 

a.í y J 

1 A keresztények különböző csoportjai, Jézussal kapcsolatban. 

2 A politeista, hitetlen bűnösök. 

3 Itt az arab eredetiben a az-zalimüna szó szerepel: ‘politeista, rosszat elkövető’. 
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39. Intsd (Muhammad- Allah áldja 

meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) őket a gyötrelem 

Napjára'! Hiszen már eldöntetett 

a dolog. Ők nem törődnek 

(semmivel) és nem hisznek. 

40. Mi fogjuk örökölni a földet és 

azokat, akik rajta vannak. 

Hozzánk fognak visszahozatni. 

41. És emlékezz meg a Könyvben 

(ebben a Koránban) Ibráhlm-ró\ 

(Ábrahámról)! Ő igaz ember és 

Próféta volt. 

42. Midőn mondta az apjának: «Ó, 

apám! Miért szolgálod azt, ami 

nem hall és nem lát és semmiben 

sem lehet a hasznodra?” 

43. tlÓ, apám! Nekem olyan tudás 

adatott, ami neked nem! Kövess 

hát engem és én az Egyenes Útra 

foglak vezetni!” 

44. „Ó, apám! Ne szolgáld a sátánt! 

Hiszen a sátán a Könyörületessel 

szemben engedetlen.” 

45. «Ó, apám! Én félek, hogy téged 

' £>j 

<$>ú| 

1 Abü SaTd al-Hudri hagyományozta: Allah Küldötte (Allah áldja meg és adjon Neki 

örök üdvösséget) mondta: ({A Feltámadás Napján}A halál előhozatik egy fehér¬ 

fekete kos alakjában. És egy kikiáltó szólítani fog: ‘Ó, Paradicsom Népe!’ Ekkor ők a 

nyakaikat nyújtogatva fognak figyelni. Majd folytatja: ‘Ismeritek ezt?’ így szólnak: 

‘Igen. Ez a halál’ És így mindenki látja azt. Majd újból szól a kikiáltó: ‘Ó Tűz népe!’ 

Ekkor ők a nyakaikat nyújtogatva figyelnek. Majd folytatja: ‘Ismeritek ezt?’ így 

válaszolnak: Igen. Ez a halál.’ És így mindenki látja azt. Majd a (kos) feláldoztatik. Es 

(a kikiáltó) mondja: ‘Ó Paradicsom Népe! Mostantól öröklét (jár a számotokra) és 

nincs halál. Ó, Tűz népe! Mostantól öröklét (jár a számotokra) és nincs halál. Majd a 

(Próféta- Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) recitálta: Intsd őket a 

gyötrelem Napjára! Hiszen már eldöntetett a dolog. Ők (az evilág népe most) nem 

törődnek (semmivel) és nem hisznek.) Al-Buhári Sahíh-ja N. 4453 



19. A Maryam Guz’: 16 480 U.jJkl 

büntetés fog sújtani a Könyörületes 

részéről és így te a sátán segítője 
leszel.” 

46. (Az apa) Mondta: „Ó, Ibrahim 
(Ábrahám)! Hát te nem tiszteled 

az én isteneimet? Ha nem hagyod 
abba akkor meg foglak kövezni. 

Távozz tőlem épségben (mielőtt 

még megbüntetnélek)1!” 

47. (Ábrahám) mondta: „Békesség 
reád! Én bocsánatot fogok kérni a 

számodra az én Uramtól. Hiszen 

Ő igen kegyes velem szemben.” 

48. „Én távol tartom magam tőletek 
és attól, amihez Allah helyett 
fohászkodtok. Én az én Uramhoz 

fohászkodom. Talán az Uramhoz 

intézett fohászomban nem leszek 

szerencsétlen.” 

49. Miután távol tartotta magát tőlük 

és attól, amihez ők Allah helyett 
fohászkodnak, neki ajándékoztuk 

Isháq-ot (Izsák) és Yaqüb-oi 

(Jákob). Mindkettőt Prófétává 
tettük. 

50. És a Mi könyörületünkből (még 

többet is) ajándékoztunk nekik. 

És igaz és magasztos hírnevet 
adományoztunk nekik. 

51. Emlékezz meg Müsü-ról 

(Mózesről) a Könyvben (ebben a 
Koránban)! Ő őszinte hitű volt. 
Küldött (és) Próféta volt ő! 

(§5 ÖJ 

£$\j\ jú 

Pp íp>zZj j :■ Aj1 

1 Az arab szövegben a ‘maliyyan’ kifejezés szerepel. Ezt fordítottam ‘épségben’- 

ként. Ez CA1T b. ab! Talha és Ibn cAbbás álláspontja. Mások véleménye szerint (Al- 

Hasan al-Basrl, cIkrima stb.) jelentése ‘hosszabb időre’. 
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52. Szólítottuk őt a Hegy j óbb 

oldalán és bizalmas beszélgetésre 

közel engedtük őt. 

53. És neki ajándékoztuk a Mi 
kegyelmünkből testvérét Hárün-1 

Prófétaként. 

54. És emlékezz meg a Könyvben 

(ebben a Koránban) Ismaíl-ről 

(Izmáéi)! Az ígéretében ő mindig 

igaz volt. Küldött (és) Próféta 

volt ő. 

55. A családjának az imát és a zakat¬ 

ol parancsolta mindig meg. És az 

Ura elégedett volt vele. 

56. És emlékezz meg a Könyvben 

IdrTs-ről (Enoch) . Ő igaz ember 

volt (és) Próféta. 

57. Magasztos helyre emeltük őt fel. 

58. Ők azok, akik iránt Allah kegyelmet 

gyakorolt a próféták, Ádám 
leszármazottai, közül és azok közül, 

akiket Nüh-al (Noéval) együtt 

vittünk (a bárkára) és Ibrahim 

(Ábrahám) és Izrael leszármazottai 
közül és azok közül, akiket 
vezéreltünk és kiválasztottunk. Ha a 

Könyörületes Versei recitáltatnak 

nekik sírva borulnak le. 

59. Utánuk olyan nemzedék 

következett, akik elhanyagolták 

az imát és a vágyakat1 követték. 

o\S-\ 

0*>J 

*§5 

1 Az as-sahawátu ‘vágyak’ kifejezés takarhatja a következőket: alkohol fogyasztás, 

kábítószerek élvezete, meg nem engedett étel fogyasztása, amelyek nem Allah 

nevében vágattak le, házasságon kívüli nemi élet, vádaskodás, hazugság, rágalmazás, 

hamis esküvés stb. 
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Csalódással és veszteséggel1 
fognak szembesülni. 

60. Kivéve azokat, akik megbánást 

mutatnak és hisznek és kegyes 

tetteket hajtanak végre. Ők a 
Paradicsomba léphetnek majdan 
be, és semmiben sem fognak 
jogtalanságot elszenvedni. 

61. cAdn (Éden) Kertjei, amelyeket a 

Könyörületes ígért meg az Ő 
szolgáinak (azon dolgokból, 

amelyek) láthatatlanok. Az Ő 
ígérete bizonyosan beteljesedik! 

62. Ott (a Paradicsomban) nem 

hallanak majdan üres beszédet, 

csupán a „békesség (salam)” 

köszöntését. Meg lesz nekik a 

gondoskodás reggel és este. 

63. Ez az a Paradicsom, amit örökül 

adunk azon szolgáinknak, akik 
istenfélők voltak. 

64. Mi (angyalok) csupán a te 

(Muhammad- Allah áldja meg és 
adjon Neki örök üdvösséget) Urad 

parancsára jövünk le. Övé az, ami 

előttünk van és az, ami mögöttünk 

van és az is, ami e között van. Az 
Urad nem feledékeny. 

65. Az egeknek és a földnek az Ura és 

mindazoké, ami ezek között van. 

Őt szolgáld és az Ő szolgálatában 

légy állhatatosan kitartó! Ismersz- 

e valaki mást is, aki hasonló néven 

IP''Ó sJjJ*^ \ 

e Jiáí 1C>yí^CjJ 

1 A ‘Csalódással és veszteséggel’ rész egyetlen arab szó a ‘gayyan’ fordítása. Több 

értelmű kifejezés, jelentheti a fentieket, jelentheti a Pokol egyik völgyét, jelentheti a 

Pokol egyik kútját. Ám minden jelentése tartalmilag összhangban van egymással. 
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neveztethetne? 

66. Az ember mondja: ttHa majd 

meghalok, vajon tényleg élve 

hozatok elő?” 

67. Talán az ember nem emlékszik arra, 

hogy korábban megteremtettük. 

Semmi sem volt ő (előtte)! 

68. Az Uradra! Mi bizony 
összegyűjtjük őket és a sátánokat, 

majd a térdükön fogjuk őket a 
Pokolhoz vezetni. 

69. Majd minden csoportból 
kiválasztjuk azokat, akik a 

legmegátalkodottabbak voltak a 
Könyörületessel szemben. 

70. Majd pedig Mi leszünk a legjobb 

tudói annak kik azok, akik 
megérdemlik az abban való égést. 

71. Közületek mindenki megjelenik 

ott. Elrendelt döntése ez az 
Uradnak. 

72. Majd megmentjük azokat, akik 

istenfélők voltak. A bűnösöket 

pedig a térdükön hagyjuk ott. 

73. Midőn a Mi Verseink nyilvánvaló 

bizonyítékokként recitáltatnak 
nekik, azok, akik hitetlenkednek 
azt mondják azoknak, akik 

hisznek: ítA két csoport közül 

melyik helyzete a jobb és 
melyiknek jobb a társalgása?” 

74. Előttük már mennyi századot 
pusztítottunk el? Akik jobban el 

voltak látva és tetszetősebbek is 

voltak. 

t3>- élp 0 OLft ^ 
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75. Mondd (Muhammad- Allah áldja 

meg és adjon Neki örök 

üdvösséget): „Akik tévelygésben 
vannak, azoknak bár nyújtván 
nyújtaná a Könyörületes (az 
életüket), míg végül meglátják 
azt, amivel fenyegettetnek, akár a 
büntetést, akár az Órát. Akkor 

meg fogják tudni kinek rosszabb 

a helyzete és gyengébb a serege.” 

76. Allah azokat, akik az igaz Úton 

járnak újabb vezetéssel növeli 

meg. A maradandók, a kegyes 
cselekedetek a te Uradnál 

nagyobb jutalomra és jobb 
fogadtatásra találnak. 

77. Láttad-e azt, aki hitetlen volt a Mi 

jeleinkkel szemben és mondta: 
„Bizony kapok majd vagyont és 
fíakat.” 

78. Vajon megismerte-e a láthatatlant, 
vagy szerződése van a 
Könyörületestől? 

79. De nem! Lejegyezzük azt, amit 

mondott és nyújtván nyújtjuk a 
büntetését. 

80. Mi örököljük majd azt, amit mond 

és egyes-egyedül jön Hozzánk. 

81. Allah helyett más isteneket 

választottak maguknak, hogy azok 

által hatalomra tegyenek szert. 

82. De nem! (Ezek az istenségek) 

Meg fogják tagadni az ő 

szolgálatukat és ellenük lesznek. 

83. Vajon nem láttad, hogy Mi 
elküldtük a sátánokat a hitetlenek 

í l Juás j* 

CJ\ xiUS) DjiSjíU ju* 

"JLlKrlílt' V rf.ICí Cl* W\ 

'ír4 

íj) ISpt-LóÚj 
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ellen, hogy izgatva bujtogassák 

őket. 

84. Ne igyekezz hát ellenük! Mi 
pontosan kiszámítjuk az idejüket. 

85. Azon a Napon, amikor az 
istenfélőket a Könyörületeshez 

összegyűjtjük, mint egy küldöttség. 

86. És a bűnösöket, mint az itatóhoz 

hajtott (szomjas) nyájat, a Pokolhoz 

vezetjük. 

87. Nem lesz számukra közbenjárás, 

kivéve azokat, akik egyezséggel 

rendelkeznek a Könyörületestől. 

88. Azt mondják: „Vajon a 
Könyörületes fiút nemzett?” 

89. Borzalmas dologgal hozakodtatok 

elő. 

90. Kevés híja, hogy emiatt az egek 

darabokra nem szakadnak és a 
föld meg nem hasad és a hegyek 
pedig porrá nem omlanak szét. 

91. Azért, hogy a Könyörületesnek 

fiúgyermeket állítanak. 

92. Nem illik a Könyörületeshez, 
hogy fiúgyermeket nemzzen. 

93. Mindenki és minden az egekben 

és a földön mint szolga fog a 
Könyörületeshez j önni. 

94. Megszámlálta és pontosan 
számon tartja őket. 

95. És a Feltámadás Napján 

mindegyikük egyes egyedül 

(támogató, segítő nélkül) jön 
Hozzá. 

1 

6) 

C =pj 
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96. Azoknak, akik hisznek és 

jótetteket cselekszenek, azoknak 
a Könyörületes szeretetet ad. 

97. Mi bizony megkönnyítettük 

neked a te (Muhammad - Allah 

áldja meg és adjon Neki örök 
üdvösséget) nyelveden azt (a 
Koránt), hogy általa örömhírt 

hirdethess az istenfélőknek 

továbbá, hogy általa inthesd a 

viszálykodó (hitetlen) népet. 

98. Mennyi századot is pusztítottunk 

már el előttük. Érzékelsz-e (látsz- 
e) (Muhammad- Allah áldja meg 
és adjon Neki örök üdvösséget) 

közülük valakit is, vagy a 

legcsekélyebb hangot is hallod 
felőlük? 
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Taha 120.1 
A Ta’-Há’1 c. szúra. | ... tS: 

Mekkái. 

Verseinek száma: 135. Kivéve a 130., 131. verseket ezek Medinaiak. 

A Maryam c. szúra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 

nevében 

1. Ta-Ha. Hizb32. 

2. Nem azért bocsátottuk le neked 

{Muhammad- Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget) a 
Koránt, hogy szerencsétlen légy. 

3. Csupán intésként azok számára, 

akik félik (Allah-ot). 

4. Egy kinyilatkoztatásként attól, 

Aki megteremtette a földet és a 

felső egeket. 

5. A Könyörületes a Trón fölé 

emelkedett2. 

6. Övé minden, ami az egekben és a 

földön van és az is, ami közöttük 

van és az is, ami a föld alatt van. 

7. Ha te (Muhammad - Allah áldja 

meg és adjon Neki örök üdvösséget) 

hangosan szólsz (is), Ő ismeri a 

titkot és azt is, ami még 

rejtettebb. 

8. Allah! Nincs más isten csak Ő {Iá 

Haha illa Huwa)\ Őt illetik meg a 

0^ 

0 

\dj ij^tj tj&J Á 

lií i\Udí\ 

1 A szúra címét az első versben található arab betűk adják. 

2 Ezt a trón fölé emelkedést {al-istiwau és az igéje istawa jelen idő: yastawí) úgy 

kell mindig érteni a Kegyes Koránban, ahogyan az a Magasztos Allah 

fennköltségéhez illik. Magában a nyelvtanilag értelmezett tartalmában hinni kell, 

ám a milyenségét nem ismerjük. Nem tudjuk hogyan is történik ez. 
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Legszebb Nevek (al-Asma ’u-l- 
Husnaf. 

9. Elért-e hozzád Müsá-r\ak 

(Mózesnek) a története? 

10. Midőn tüzet látott és mondta a 
családjának: „Maradjatok! Én 
tüzet vettem észre és talán 

hozhatok nektek egy csóvát abból, 

avagy útmutatást találok a tűznél.” 

11. Mikor odaért hozzá, szólíttatott: 
„Ó, Müsá (Mózes)!” 

12. „Én bizony a te Urad vagyok! 

Vedd le mindkét sarudat, mivel te 
Tuwá megszentelt völgyében 
vagy!” 

13. „Én kiválasztottalak téged. 

Figyelj hát arra, ami sugalltatik!” 

14. „Én vagyok Allah! Nincs más 

isten csak Én (Iá iláha illa Ana)\ 
Engem szolgálj! És végezd el az 

imát az Én megemlékezésemre!” 

15. „Az Óra bizony be fog 

következni, ám csaknem elrejtem, 

hogy minden lélek jutalmaztassák 
azért, amiért buzgólkodott.” 

16. „Ezért hát ne fordítson el ettől az, 

aki nem hisz benne, hanem csak a 

maga vágyát követi. Különben 
elpusztulsz.” 

17. „És mi van a jobb kezedben, ó, 
Müsá (Mózes)?” 

18. Mondta: „A botom, amire 

ÁíLDÍo! 

(f) J&J 

Ehhez lásd a 7:180 verset és a hozzá fűzött magyarázatot! 
í 
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támaszkodom és, amivel a 

nyájamnak verem le a leveleket 

és még más hasznát is látom”. 

19. Mondta: „Ó, Müsa (Mózes)! 

Dobd el azt (a botodat)!” 

20. Ő eldobta és íme az egy tekergőző 

kígyó volt. 

21. Mondta: „Fogd meg újra és ne 

félj! Visszaállítjuk eredeti 

alakjába.” 

22. „És szorítsd a kezed az oldaladhoz, 

fehéren jön az elő, minden baj 

nélkül. Ez egy másik jel!” 

23. (Ez azért van így:) „Hogy 
megmutassuk neked a Mi 

hatalmas Jeleinket.” 

24. „Menj el a fáraóhoz! Bizony ő 

átlépte (a törvényi határt).” 

25. Mondta: „Uram! Tárd ki a 

keblemet!” 

26. „És könnyítsd meg a dolgomat!” 

27. „És oldd meg a csomót a 

nyelvemen!1” 

28. „Hogy így megérthessék a 

szavamat.” 

29. „Rendelj a számomra segítőt a 

népemből!” 

30. tíHárün-t (Áron), a testvéremet!” 

(§5c£Á' 

iSf- 

1 A Kommentátorok itt a ‘latag’ szót említik, aminek a jelentése: beszédzavar, egyik 

hang helyett egy másik használata (például: az ‘r’ hangot ‘gayrf hangnak ejti.) Ez 

régi eset eredménye, ami még gyermekkorában történt vele, amikor a gyermek 

Mózesnek parázsdarabokat és datolyát kínáltak és ő egy parázsdarabot tett a 

nyelvére. 
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31. ..Erősítsd meg általa az erőmet!” 

32. „Részeltesd őt a feladatomban!” 

33. „Hogy Téged magasztalhassunk 
gyakran!” 

34. „Rólad emlékezhessünk meg 
sokszor!” 

35. „Te mindig látsz bennünket.” 

36. (A Magasztos Allah) Mondta: „A 
kérésed meghallgatásra talált! Ó, 
Müsd (Mózes)!” 

37. „Már egy más alkalommal is 
kegyet gyakoroltunk irántad.” 

38. „Midőn sugalltuk az 
édesanyádnak, ami sugalltatott.” 

39. (Sugalltatott neki:) „Helyezd őt a 
ládába (at-tübütu) és azt dobd a 
tengerbe! A tengernek ki kell 
majd vetnie őt a partra és őt 
magához veszi egy ellenségem és 
az neki is ellensége. A Tőlem 
származó szeretetet vetettem 
reád, hogy a Szemem láttára 
cselekedj.” 

40. „Midőn a nővéred ment és mondja: 
‘Megmutassam-e nektek azt, aki 
gondoskodik majd róla?’ így 
visszatérítettünk az édesanyádhoz, 
hogy örvendezhessen és ne legyen 
szomorú. Embert öltél, ám Mi 
megmentettünk téged a nagy 
szorongástól. Majd próbatétellel 
próbáltunk meg téged. Évekig 
maradtál Madyan népe között. 
Majd, ó Müsa (Mózes), elértél egy 
Általam megszabott időig.” 

liÉÍc- 
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41. „És kiválasztottalak téged a Magam 

számára.” 

42. „Menj te és a testvéred az Én 
Jeleimmel! És ne legyetek restek, 

hanyagok a Rólam történő 

megemlékezésben!” 

43. „Menjetek ti ketten a fáraóhoz! 

Mivel ő (minden törvényi határt) 

átlépett!” 

44. „Mondjatok ti ketten neki szelíd 

szavakat! Talán hallgat az intelemre 

avagy félni fog (Allah-tól).” 

45. Mondták: „Ó, Urunk! Mi bizony 
attól félünk, hogy bántalmazni 

fog bennünket, vagy átlépi (a 

határt).” 

46. (A Magasztos Allah) Mondta: „Ti 
ketten ne féljetek! Én veletek 

vagyok. Hallok és látok!” 

47. „Menjetek el ketten hozzá és 

mondjátok: ‘Mi a te Urad két 

küldöttei vagyunk! Engedd el 
velünk Izrael fiait és ne büntesd 
meg őket. Mi az Urad jelét 

hoztuk el neked. És békesség 
arra, aki követi az útmutatást.’ ” 

48. „Bizony az sugalltatott nekünk, 

hogy a büntetés azt sújtja, aki 

meghazudtol és elfordul.” 

49. Mondta (a fáraó): „Ó, Müsa 
(Mózes)! Ki a ti kettőtök ura?” 

50. Mondta (Mózes): „A mi Urunk 
az, Aki mindennek megadta a 
maga teremtettségét, majd 

vezérelt.” 

(j) 
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51. Mondta (a fáraó): „Mi a helyzet a 
korábbi századokkal?” 

52. Mondta: „Annak tudása az Uramnál 

van, egy feljegyzett írásban. Az én 

Uram nem téved és nem felejt.” 

53. Aki megtette nektek a földet 
fekvőhelyül és utakat mutatott 

nektek abban. És az égből vizet 

bocsátott le. Általa különféle 

növényeket növesztettünk. 

54. Egyetek és legeltessétek a 

jószágaitokat! Bizony ebben jelek 
vannak azok számára, akik élnek 
az eszükkel. 

55. Abból teremtettünk meg 

benneteket és oda térítünk majd 
vissza benneteket. Abból hozunk 

majd elő benneteket egy újabb 

alkalommal. 

zy. 

56. Mi megmutattuk neki az összes 

jelünket. Ám ő meghazudtolta és 
megtagadta. 

57. Mondta (a fáraó): „Talán azért 

jöttél el hozzánk, ó, Müsd 

(Mózes), hogy a varázslatod által 

kiűzz bennünket a földünkről?” 

58. „Bizony mi is mutatunk neked 

hasonló varázslatot. Jelölj ki 
köztünk és közted egy 

megbeszélt időpontot egy 

alkalmas helyen, amit nem 

szegünk meg sem mi, sem te.” 

59. Mondta (Mózes): „A megbeszélt 

időpontotok legyen a „Díszítés 

napja”! Az emberek hajnalban 

'íj lÁgy cíGíj 



20. A Ta’-Ha’ Guz’: 16 493 VU>M r * ‘jj-* 

gyűljenek össze!” 

60. A fáraó elfordult és összegyűjtötte 

a fondorlatát majd előjött. 

61. Müsd (Mózes) mondta nekik: „Jaj 

nektek! Ne koholjatok 
hazugságot Allah ellen, nehogy 
így majd eltöröljön benneteket 

egy büntetés által. Csalatkozni 

fog az, aki hazugságot kohol.” 

62. Maguk között megvitatták az 
ügyüket és titkon beszélgettek. 

63. Mondták: „Ezek ketten bizony 
varázslók, akik a varázslatuk által 

akarnak benneteket kiűzni a 
földetekről. És elvenni az 

uralmatok legjobbjait. 

64. „Gyűjtsétek egybe a 
fondorlatotokat, majd álljatok fel 

csatasorba! Ma az fog boldogulni, 
aki felülkerekedik.” 

65. Mondták: „Ó, Müsd (Mózes)! 

Vagy te dobsz, vagy mi leszünk 

azok, akik először dobnak.” 

66. Mondta: „Dobjatok ti!” És íme a 
varázslatuk révén úgy tűnt neki, 

hogy a köteleik és a botjaik 

tovakúsznak. 

67. Müsá (Mózes) félelmet érzett a 

lelkében. 

68. Mondtuk (Allah, a Magasztos): 

„Ne félj! Te leszel a 
felülkerekedő.” 

69. „Dobd el azt, ami a jobbodban 

van! El fogja nyelni azt, amit ők 
mesterkedtek. Az, amit ők 

jy-ÍJJi éíy Jő 

í)\ £i\ l)'^ 

Ijt 
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mesterkedtek az csupán a varázsló 
fondorlata. A varázsló nem 
boldogul, bárhol jöjjön is elő.” 

70. A varázslók leborultak és 

mondták: „Hiszünk Harün és 
Müsa (Mózes) Urában!” 

71. Mondta (a fáraó): „Hisztek neki, 

mielőtt még én megengedném azt 

nektek? Bizonyára ő a ti 

előkelőtök, aki a varázslatot 
tanította nektek. Bizony levágatom 

a kezeiteket és a lábaitokat 

ellentétes oldalakon és pálmafák 

törzsére feszíttetlek benneteket. így 

majd megtudhatjátok melyikünk 

büntetése szigorúbb és 

maradandóbb.” 

72. Mondták: „Nem fogunk téged a 

fölé helyezni, aki nyilvánvaló 

bizonyítékokat hozott el nekünk 
és Afölé, aki megteremtett 

bennünket. Tedd azt, amit tenni 

készülsz! Csupán az evilági 
életben dönthetsz.” 

73. „Mi hiszünk a mi Urunkban, 

hogy így megbocsássa nekünk a 

vétkeinket és azt, amire te 

kényszerítettél bennünket a 

varázslatból. Allah jobb és örök.” 

74. Aki bűnösként járul majdan az 
Ura elé, annak a Pokol jut, ahol 

nem hal meg és nem is él. 

75. Aki pedig hívőként járul Eléje és 
jótetteket cselekedett, nekik 

járnak a legmagasztosabb 
fokozatok. 

0 
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76. (Éden) Kertjei, amelyek 

alatt folyók folynak, ők örökkön 

azokban lesznek. Ez annak a 

jutalma, aki a megtisztultságra 

törekedett. 

77. Bizony korábban sugalltuk Müsd- 

nak (Mózesnek): ttIndulj el a Mi 

szolgáinkkal és törj nekik száraz 

utat a tengeren! Ne félj (attól, 

hogy utolérve) felülkerekednek! 

És ne rettegj! 

78. A fáraó követte őket a seregével 
és elborította őket a tengerből az, 

ami elborította. 

79. A fáraó tévelygésbe vitte a népét 

és nem vezetett. 

80. Ó, Izrael fiai! Mi bizony 
megmentettünk benneteket az 

ellenségetektől és megállapodtunk 

veletek a Hegy jobb oldalán és 

lebocsátottuk nektek a mannát és 

a fúrj eket. 

81. Egyetek azokból a j avakból1, 
amelyekkel elláttunk benneteket, 

ám abban ne lépjétek át a határt! 

Nehogy lesújtson rátok 
Haragvásom. Akire lesújt a 
Haragvásom az bizony elpusztul. 

82. Én bizony megbocsátó vagyok 

azzal szemben, aki megbánást 

mutat és hisz és kegyesen 

cselekszik, majd a helyes útra 
vezéreltetik. 

© S+& 

1 Itt az arab eredetiben a tayyibat szó szerepel, amelynek szó szerinti jelentése: ‘jó 

dolgok’. Vallásjogi értelme: a törvényileg engedélyezett jó dolgok. 
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83. Mi késztet ó, Musa (Mózes), 

hogy sietve elhagyd a néped? 

84. Mondta: „Ők követnek engem. 
Én azért siettem hozzád Uram, 

hogy elégedett légy!” 

85. Mondta: „Mi próbának vetettük 

alá a népedet utánad, és 

tévelygésbe vitte őket as- 

Sámiriyyu (a szamarrai).” 

86. Müsd (Mózes) ezek után haragosan 
és szomorúan tért vissza a népéhez. 

Majd mondta: „Ó, népem! Nem 

ígért-e az Uratok nektek valami 

szép ígéretet? Talán hosszúnak tűnt 
a kijelölt idő1? Vagy azt akartátok, 

hogy büntetés szálljon le rátok az 

Uratoktól azzal, hogy megszegtétek 

a nekem tett ígéretet?” 

87. Mondták: „Nem saját akaratunkból 

szegtük meg a neked tett 

ígéretünket, hanem a nép díszeinek 
terheivel terheltettünk meg és mi 

(a tűzbe) vetettük azokat. És így 

javasolta as-Sámiriyyu (a 
szamarrai) is.” 

88. Ekkor előhozott nekik egy testes 

(sáfrány színű) borjút, amelynek 

bőgő hangja volt. Mondták: „Ez a 

ti istenetek és Müsá (Mózes) 

istene. Ám ő elfeledte.” 

89. Talán nem látják, hogy az nem 

viszonozza nekik a szavakat és 

nem képes nekik sem ártani, sem 

pedig használni. 

éQj IÖují) 

Úlí- 
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Várva azt, amit Allah ígért meg nektek. 
i 
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90. Korábban pedig Hárün mondta 

nekik: tcO, népem! Ez csupán 

megpróbáltatás a számotokra. A ti 
Uratok a Könyörületes. Kövessetek 
engem és engedelmeskedjetek a 

parancsomnak!” 

91. Azt mondták: uMi nem hagyunk 

fel annak (boíjú) a tiszteletével 
amíg Müsá (Mózes) vissza nem 
tér.” 

92. (Mózes pedig) mondta: ttÓ, Hdnlnl 

Midőn láttad, hogy tévelyegnek, mi 

gátolt meg téged abban, hogy: 

93. Engem kövess. Hát szembefordultál 
a parancsommal?” 

94. Mondta: ttÓ, anyám fia! Ne ragadj 
meg engem a szakállamnál, sem a 

fejemnél fogva! Féltem, hogy azt 
mondod, hogy ‘Megosztottad 
Izrael fiait és nem figyelmeztél a 

szavamra.’ ” 

95. Mondta (Mózes): aÉs mi van veled, 

ó, as-Samiriyyu (szamarrai)?” 

96. Mondta: ttÉn észrevettem azt, 
amit ők nem vettek észre. És 

felmarkoltam egy maréknyit a 

küldött nyomából és rávetettem 
azt. Erre irányított engem a 

lelkem.” 

97. Mondta (Mózes): uMenj innen! 
És az evilági életben (az legyen a 

részed), hogy mondod: ‘Nem 

lehet hozzám érni.’ Neked szabott 
időd lesz, nem szegheted azt meg. 
Nézz csak az istenedre, amelyet 

szorgalmasan szolgáltál! Mi porrá 

Jjaj \ <3.—jő Ujb JU 
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égetjük azt és a maradványait a 

tengerbe vetjük.” 

98. Bizony a ti istenetek csupán 

Allah! Nincs más isten csak Ő {la 

Haha illa Huwa)\ Az 0 tudása 
mindent átfog! 

99. Mi így mondjuk el neked 

{Muhammad- Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget) 

azon híradásokat, amelyek 
korábban történtek. Magunktól 

származó intést adtunk neked. 

100. Aki elfordul attól, az a Feltámadás 
Napján terhet fog hordozni. 

101. Mindig azalatt kell lenniük. 

Milyen borzalmas teher lesz az a 
számukra a Feltámadás Napján. 

102. Azon a Napon, amikor megfúvatik 

a Kürt és Mi a bűnösöket 
kékszeműen (a félelemtől és 

rettegéstől) gyűjtjük majd össze. 

103. Egymás között összesúgnak: 

„Csak tíz napot töltöttünk el.” 

104. Mi tudjuk a legjobban mi az, amit 

ők mondanak. Majd midőn az, 
aki a legpéldásabban viselkedett 
közülük azt mondja: „Csak egy 
napot töltöttetek el.” 

105. Kérdezni fognak téged a 

hegyekről. Mondd: „Porrá zúzva 
szórja szét azokat az én Uram.” 

106. „A helyükön kopár, kietlen síkot 
hagy.” 

107. „Nem látsz azon hajlatot, sem 

egyenetlenséget.” 

J&j {jíSöc-JÜÜ) jOÍdZ 
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108. Azon a Napon a Hívót követik, 

nem lehet elhajolni előle. A 

hangok alázatosan elhalkulnak a 

Könyörületes előtt, csupán 
gyenge neszezést1 hallasz. 

109. Azon a Napon nem használ a 

közbenjárás, kivéve azt, akinek a 

Könyörületes engedélyt adott és 
az, aki az Ő engedelmével 
mondhat valamit. 

110. Ő tudja mi van előttük és mi van 

mögöttük. Ám ők ezt tudásukkal 

fel nem foghatják. 

111. Az arcok alázatosan lehajtatnak 
az Élő és Önmaga által Létező 
Örök előtt. Bizony csalatkozik az, 

aki bűnt hordoz. 

112. Aki jótetteket cselekszik és 

mindeközben hívő, annak sem 

jogtalanságtól, sem sérelemtől 
nem kell félnie. 

113. Ekképpen nyilatkoztattuk ki azt 

arab Koránként és magyaráztuk 

el benne a fenyegetést. Talán 
istenfélők lesznek, vagy intést 

mutat nekik. 

114. Magasztaltassék Allah! A Király, 
az Igazság. És ne siesd 

(Muhammad- Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget) el a 
Koránt mielőtt még befejeződne 
annak sugallata! És mondd: 

<tUram! Adj még nekem tudást!2” 

V \> > 

'Iá- 

1 Egyes Kommentátorok szerint: félénk hangok. Mások szerint: a lábak óvatos 

topogásának a nesze. 

2 Abü Hurayra hagyományozta: „Allah Küldötte - Allah áldja meg és adjon Neki örök 
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115. Korábban megállapodást 
kötöttünk Ádámmal. Ám ő 
elfeledkezett és nem találtunk 

nála szilárd eltökéltséget. 

116. Midőn mondtuk az angyaloknak: 

„Boruljatok le Ádám előtt!” Mind 
leborult, csupán Iblis (a Gonosz) 
tagadta meg. 

117. Mondtuk: „Ó, Ádám! Bizony ez 

az ellenséged és a feleségedé, 

nehogy kiűzzön benneteket a 
Paradicsomból, mert akkor 
kárhozott leszel!” 

118. Ott nem kell neked éhezni, sem 

pedig meztelenül járni. 

119. Ott nem kell szomjaznod, és a 
nap perzselő hőségének sem vagy 
kitéve. 

120. A sátán (gonosz dolgot) sugallt 
neki. Mondta: „Ó, Ádám! Vajon 

megmutassam-e neked az Öröklét 
Fáját és olyan hatalmat, ami soha 
nem enyészik el?” 

121. Ők ketten ettek abból (a fából, 

annak gyümölcséből) és a 

szemérmük láthatóvá vált. A 
Paradicsom fáinak leveleit 
kezdték magukon hordani. Ádám 

szembefordult az ő Urával és 

eltévelyedett. 

122. Majd kiválasztotta őt az Ura és 

kiengesztelődve fordult feléje és 

Áj Ú\ 

üdvösséget- mondta: Ha meghal az ember fia megszakad cselekedeteinek a sora. 

Kivéve három dolgot: Még hatályban lévő adomány, vagy tudás, amelyből mások is 

okulhatnak, vagy kegyes gyermek, aki fohászkodik érte.” Muslim hagyományozta 
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az igaz Útra vezette. 

123. Mondta: „Menjetek innen (a 

Paradicsomból) le, mind (ketten)! 

Egymás ellenségei legyetek! És 
ha majdan útmutatás jön el 
hozzátok Tőlem, aki követi az 

Útmutatásomat az nem tévelyedik 
el és nem lesz szerencsétlen.” 

124. „Aki elfordul a Rólam történő 

megemlékezéstől, annak a 
megélhetése szűkös lesz. És 
vakon fogjuk a Feltámadás 

Napján összegyűjteni.” 

125. Mondja: „Uram! Miért gyűjtöttél 
össze engem vakon, holott látó 
voltam?” 

126. Mondta: „Ennek így kell lennie. 
Eljöttek hozzád a Mi Jeleink és te 

elfeledkeztél azokról. Ma te is 
ehhez hasonlóan feledésbe 
merülsz.” 

127. Mi így jutalmazzuk azokat, akik 

mértéktelenek és nem hisznek az 

Uruk jeleiben. Bizony a Túlvilág 

büntetése szigorúbb és 
maradandóbb! 

128. Vajon nem útmutatás-e nekik az, 

hogy mennyi századot 
pusztítottunk már el előttük, 

akiknek a lakhelyein járnak? 
Bizony ebben jelek vannak azok 

számára, akik élnek az eszükkel. 

129. Ha már korábban nem hangzott 

volna el Szó az Uradtól akkor a 

(büntetés) elkerülhetetlen lenne. 
De megszabott idő van! 

0 
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130. Légy hát (Muhammad- Allah 

áldja meg és adjon Neki örök 
üdvösséget) állhatatosan kitartó 
azzal szemben, amit mondanak! 

Az Urad iránti hálát zengjed a 

napkelte előtt1 és annak nyugta 

előtt2! És Őt magasztald az 
éjszaka bizonyos óráiban és a nap 
végein! Talán tetszésre találsz. 

131. És ne mereszd a szemeidet arra, 
amit Mi bizonyos pároknak 
adtunk az evilági élet ragyogó 

díszeiként bizonyos időre, hogy 
ezekkel próbának vessük őket alá. 
Ám az Urad gondoskodása jobb 
és maradandóbb! 

132. A családodnak parancsold meg az 

imát és te magad is légy 
állhatatosan kitartó abban! Mi nem 
kérünk tőled gondoskodást, hanem 

Mi gondoskodunk rólad. A dolgok 
végső kimenetele az istenfélelemé! 

133. És azt mondták: uMiért nem 

hozott el nekünk egy jelet az 
Urától?” Talán nem jött el 
hozzájuk annak bizonyítéka, ami 
a korábbi (írások, Tóra, 

Evangélium) lapjain található? 

134. Ám ha Mi még előtte elpusztítottuk 
volna őket egy büntetéssel, minden 

bizonnyal azt mondták volna: 

í6Urunk! Miért nem küldtél 
hozzánk egy Küldöttet, hogy 

K > 
í'Jú 
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1 Azaz a reggeli imában. 

2 Azaz a ca$r imában. A Prófétától (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) 

maradt fenn: ‘Nem fog a Tűzbe lépni az, aki imádkozott a nap kelte előtt és a nap 

lenyugvása előtt.’ Imám Ahmad jegyezte le. 
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követhettük volna a Te jeleidet 

még azelőtt, hogy megaláztatás és 
szegyén érne bennünket?” 

135. Mondd (.Muhammad- Allah áldja 

meg és adjon Neki örök 

üdvösséget): „Mindenki 
várakozik. Ti is várakozzatok hát! 

Meg fogjátok tudni kik az 

Egyenes Út birtokosai és kik 

vezéreltetnek.” 
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A Próféták /21./ 
Az Al-Anbiya’u1 c. szúra. í: ö€311 

Mekkái. 

Verseinek száma: 112. 

Az Ibrahim c. szúra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 

nevében 

1. Elközelgett az emberekhez a 
számonkérésük, miközben ők 
nem törődve elfordulnak. 

Guz’17. Hizb33. 

2. Ha új intés jön hozzájuk az 
Uruktól, ők csak játszadozás 
közben figyelnek arra, 

3. Gúnyolódó, nemtörődöm szívvel. 
És azok, akik rossz dolgokat 

követnek el, titkon összesúgnak: 

„Vajon ez (.Muhammad- Allah 

áldja meg és adjon Neki örök 
üdvösséget) nem olyan ember-e, 
mint mi magunk? Talán 
varázslattal akartok ránk hatni, 

holott láttok?” 

4. Mondta (.Muhammad - Allah 
áldja meg és adjon Neki örök 
üdvösséget): „Az én Uram tudja a 

(kiejtett) szót az égben és a 

földön. Ő a Halló és a Tudó.” 

5. De nem! Ők azt mondják: 
„Rendezetlen, összevissza álmok 

ezek, amit ő maga talált ki. Sőt, 
költő ő! Hozzon nekünk egy 

olyan jelet, amilyennel a 
korábbiak küldettek el.” 

0 

A szúra címét a története alapján kapja. 
í 
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6. Nem hitt előttük egyetlen város 

sem, amelyet elpusztítottunk. 

Talán ők hisznek? 

7. Előtted (Muhammad- Allah áldja 

meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) csak olyan férfiakat 

bíztunk meg küldetéssel, akiknek 
sugallatot adtunk. Kérdezzétek 

hát meg az intés birtokosait1, ha 

nem tudtok! 

8. Nem tettük őket (a Küldötteket) 

olyan testté, amely ne evett volna 
ételt és nem is voltak halhatatlanok. 

élijVUj 

9. Ezután valóra váltottuk a számukra 

az ígéretet és megmentettük őket 

és azokat, akiket akartunk. Ám 

elpusztítottuk a túlzókat2. 

10. Bizony lebocsátottunk nektek 

(emberek) egy Könyvet (ezt a 

Kegyes Koránt), amelyben 

intésetek van. Hát nem fogjátok 

fel ésszel? 

11. Mennyi várost sújtottunk a porba, 
amelyek bűnösök voltak és utánuk 

más népeket támasztottunk. 

12. És miután megérezték a Mi 

keménységünket, ők fejvesztetten 

menekültek előle. 

13. Ne meneküljetek! Térjetek vissza 

az eddigi pompás élvezeteitekhez 

és a lakóhelyeitekhez! Talán 

kérdést kaptok. 

Cí^==> JnJ -vá 

(f) f- Xjo 

1 A korábbi kinyilatkoztatott Könyvek - Tóra, Evangélium- ismerőit. 

2 Itt az al-musrijuna, illetve ennek a tárgy esete al-musrifina szerepel, jelentése: az 

Allah által előírt és kötelezővé tett törvényi határokat áthágó, politeista, hitetlenek. 
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14. Mondták: .Jaj nekünk! Bizony 

bűnösök voltunk.” 

15. Folyton csak ezt mondogatták, 

míg végül learatott tarlóvá nem 

tettük őket és hangjuk elhalt. 

16. Az eget és a földet és, ami e kettő 
között van nem játékból 
teremtettük. 

17. Ha szórakozásra vágytunk volna, 

azt Magunktól is megszerezhettük 
volna, ha ezt akartuk volna tenni. 

18. Nem! Mi az Igazságot (ezt a 

Kegyes Koránt) dobjuk a 

valótlanra (a hamisságra), amely 

szétmorzsolja azt, és így az 

elenyészik. Ám jaj nektek amiatt, 
amit állítotok. 

19. Övé minden és mindenki, aki az 

egekben és a földön van. És azok 

(az angyalok), akik Nála vannak, 

nem fordulnak el fennhéjázva az 

Ő szolgálatától és a fáradtságot 

sem ismerik. 

20. Az Ő dicsőségét zengik (az 

angyalok) fáradhatatlanul éjjel és 
nappal. 

21. Vagy talán isteneket választottak 

maguknak a földből, és azok 
feltámasztanak? 

22. Ha e kettőben (az egek és a föld) 

más isten is lenne, mint Allah, 

akkor mindkettő romlásba dőlne. 

Magasztaltassék a Trón Ura! 

Mentes Ő attól, amit állítanak. 

23. Ő nem kérdeztetik meg arról, amit 

© ojjjuy 

lí-USS £Sí\ S £j! 
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Ő tesz. Ám ők megkérdeztetnek. 

24. Vagy Helyette más istent 
választottak maguknak? Mondd: 
^Hozzátok elő a bizonyítékotokat!” 
Ez intés azoknak, akik velem 
vannak, és intés azoknak, akik 
előttem voltak. Ám a legtöbbjük 

nem tudja az Igazságot és ők 

elfordulnak. 

25. Nem bíztunk meg előtted 

(Muhammad- Allah áldja meg és 
adjon Neki örök üdvösséget) 
egyetlen Küldöttet sem feladattal 

csak úgy, hogy sugalltuk neki: 
uNincs más isten csak Én {Iá 
iláha illa Ana)\ Engem 
szolgáljatok hát!” 

26. És mondják: tcA Könyörületes 

fiúgyermeket vett magához.” 
Magasztaltassék (Magasan felette 
áll Ő annak, amit állítanak.)! 

Nem! Ők tisztelt szolgák1! 

27. Nem előzik Őt meg a szóval. Ám 
az Ő parancsai szerint 

cselekszenek. 

28. Ő tudja mi van előttük és mi van 
mögöttük. Közbenjárást csak 

annak érdekében tehetnek, akivel 

Ő elégedett, és ők az Iránta való 

félelemtől rettegnek. 

29. Ha valaki közülük azt mondja: 

6tÉn isten vagyok Helyette”, azt 

Mi a Pokollal (Gahannam) 
jutalmazzuk! Mi így jutalmazzuk 

0 J * 0 JJ 

)jp\jb Ja 

■ <s- »'-• 

1 Azok az angyalok, akiket ök ‘Allah gyermekeinek’ vélnek tisztelt szolgák: Allah 

szolgái. 
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a bűnösöket. 

30. Talán nem látták azok, akik 

hitetlenek, hogy az egek és a föld 

egyetlen hatalmas darab volt, és 

Mi bontottuk azokat fel. És a 
vízből teremtettünk meg minden 
élő dolgot. Hát nem hisznek? 

31. És szilárdan lehorgonyzottakat 

(hegyeket) helyeztünk el a 
földön, hogy (az ezután) ne 

inogjon velük. És csapásokat 
hasítottunk azokban, hogy 
utakként szolgáljanak. Talán 

megtalálják az Igaz vezetést! 

32. És az eget szigorúan őrzött tetővé 

tettük. Ám ők ezek (nap, hold, 
föld, hegyek stb.) jeleitől 
elfordulnak. 

33. O az, Aki megteremtette az 

éjszakát és a nappalt és a Napot 

és a Holdat. Mindegyikük égi 
pályán halad. 

34. Egyetlen embernek sem adtunk 

halhatatlanságot előtted 

(Muhammad- Allah áldja meg és 
adjon Neki örök üdvösséget). És 
ha te meghalsz, talán ők 
halhatatlanok lennének? 

35. Minden teremtett lélek megkóstolja 
a halált. És mi kísértésképpen a 

jóval és a rosszal próbálunk meg 
benneteket. Hozzánk fogtok 
visszatérni. 

36. És ha látnak Téged (Muhammad- 

Allah áldja meg és adjon Neki 
örök üdvösséget) azok, akik 

(j) ÜféJi dfé <4 
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hitetlenek, csak gúnyolódva 
kezelnek (mondván): „Talán ez 

az, aki az isteneiteket emlegeti.” 

Ám ők a Könyörületes intésében 
nem hisznek. 

37. Az ember sietségből teremtetett. 

Meg fogom mutatni nektek a Én 
Jeleimet. Ám ne siettessetek! 

5í i&'f' 

38. És azt mondják: „Mikor következik 
be ez az ígéret, ha az igazat 
szóljátok?” 

39. 0 bárcsak azok, akik hitetlenek 

ismernék (azt az időt) midőn a 

tüzet nem tudják távol tartani az 

arcaiktól, sem pedig a hátaktól, és 
segítőre sem találnak. 

ífp 

40. De nem! Váratlanul éri el őket és 

zavarba hozza őket! Nem lesznek 

képesek elhárítani azt és haladékra 
sem számíthatnak. 

41. Bizony gúnyolódtak a Küldöttekkel 
már Előtted (Muhammad- Allah 
áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) is. Ám azokat, akik 

gúnyolódtak körülvette az, 
amiből gúnyt űztek. 

42. Mondd: „Ki védelmez meg 

titeket éjjel és nappal a 
Könyörületestől?” De nem! Ők 
Uruk intésétől elfordulnak. 

43. Vagy talán vannak istenségeik, 
akik megvédik őket Helyettünk 
(vagy Tőlünk)? Magukat sem 

tudják megsegíteni és megvédeni 
sem (képesek) magukat Tőlünk (a 
büntetésünktől). 

iáj jyláÁá\^J>^ OiÁ^í. 

üt 
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44. Engedtük ezeknek és atyáiknak, 

hogy élvezzék még egy darabig, 
míg hosszúra nem nyúlt életük. 
Vajon nem látják, hogy eljövünk 

földjeikhez és szélein megkurtítjuk, 

talán ők fognak felülkerekedni? 

45. Mondd (Muhammad- Allah áldja 
meg és adjon Neki örök 

üdvösséget): „Én csak sugallat 

alapján intelek benneteket.” Ám a 

süket nem hallja a hívást, ha 

intésben részesül. 

46. És ha Urad büntetésének csak a 
fuvallata érintené is őket, 
bizonnyal azt mondanák: „O jaj 

nekünk, bűnösök voltunk!” 

47. A mérlegeket igazságosan állítjuk 

fel a Feltámadás Napján. 
Egyetlen teremtett lélek sem fog 
igazságtalanságot elszenvedni 

semmiben. Ha csak egy 

mustármag súlya volt is, 

előhozzuk azt. Elégséges számon 

kérők Vagyunk! 

48. És bizony korábban V/í7v<7-nak 

(Mózesnek) és Ilarün-nak 

Áronnak adtuk a Furqán-1 (a jó 

és a rossz között különbséget 

tevőt) és világosságot és intést az 

istenfélőknek. 

49. Akik félik Urukat láthatatlanul is. 

Ők azok, akik az Órától 
rettegnek. 

50. Ez (a Korán) egy áldott Intés, 

amit lebocsátottunk. Tagadjátok 

talán? 

JliíjO 

(§3(jyÁJl 

i&j 
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51. És bizony már korábban adtuk 
Ibrahim-nak (Ábrahámnak) a 

vezetést, hiszen ismerettel bírtunk 
róla. 

52. Midőn mondta apjának és 

népének: ..Mik ezek a szobrok, 

amiket tisztelettel öveztek?” 

53. Mondták: „Már apáinkat is úgy 

találtuk, hogy ezeket szolgálták.” 

54. Mondta (Ábrahám): „Bizony ti és 

apáitok nyilvánvaló tévelygésben 
vagytok.” 

55. Mondták: „Talán az Igazságot 

hoztad el nekünk? Vagy a 

játszadozók közül való vagy?” 

56. Mondta: „Nem! A ti Uratok az 

egek és a föld Ura, Aki 

megteremtette azokat és én ezt a 

számotokra tanúsítom!” 

57. „Allah-ra! Bizony fortélyt eszelek 

ki a bálványaitok ellen miután ti 
elfordultok!” 

58. Apró darabokra széttördelte 

azokat, kivéve a legnagyobbjukat, 

talán visszatérnek hozzá! 

59. Mondták: „Ki tette ezt a mi 

istenségeinkkel? Bizony a 

bűnösök közül való ő!” 

60. Mondták: „Hallottuk, hogy egy 

Ibrühim-mk (Ábrahámnak) 

nevezett fiatal férfi emlegette 
őket.” 

61. Mondták: „Hozzátok hát őt ide a 

nép elé, talán tanúságot tesznek.” 

W^l YWUSll;^ 

(§5 0 

j Xjb ^1*3 tf\J> Is 

á>!uhíí 
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62. Mondták: „Talán te tetted ezt 

Ibrahim (Ábrahám) a mi 
istenségeinkkel?” 

63. Mondta (Ábrahám): „Nem! 
Hanem a legnagyobb közülük! 

Kérdezzétek meg azokat1, ha 
képesek (azok) megszólalni!” 

64. Önmagukhoz fordultak és 
mondták: „Bizony ti vagytok a 

bűnösök!” 

65. Majd a fejük egymás felé fordult 

(s mondták): „Bizonnyal (te, 

Ábrahám) tudod, hogy ezek nem 

képesek megszólalni.” 

66. Mondta (Ábrahám): „Talán Allah 
helyett olyat szolgáltok, ami 

hasznotokra sem tud lenni és 

ártani sem képes?” 

67. „Ó jaj! Pfuj rátok és arra, mit 
Allah helyett szolgáltok! Hát nem 

fogjátok fel ésszel?” 

68. Mondták: „Égessétek el őt, hogy 

ezzel is segítsétek istenségeiteket, 

ha tényleg cselekedni akartok!” 

69. Mondtuk (a Magasztos Allah): 
„Tűz! Légy hideg és békesség 

Ibrahim (Ábrahám) számára!” 

70. Fortélyt, ármányt akartak vele 
(Ábrahámmal) elkövetni, ám Mi 

őket tettük kárvallott vesztesekké. 

71. És megmentettük őt és Lótot arra 

a földre (telepítve le őket), amelyet 
megáldottunk a világok számára, j 

'AVW'l**. ’-Á-rílr* 

«üi\Op 

íip 

'JÜY& 

1 A bálványokat, amelyeket hamis módon szolgálnak. 
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72. És neki adtuk Isháq-ot (Izsák) és 

Ya qüb-ot (Jákob) - ráadásul, és 
mindegyiküket jóravaló 
kegyesekké tettük. 

73. És élenjáró példává tettük őket, 

hogy a Mi parancsunk szerint 
vezessenek az Igaz Útra és 
jótetteket sugalltunk nekik és azt, 

hogy végezzék el az imát, adják 
meg a zakát-ot. És ők Minket 
szolgáltak. 

74. És Lótnák bölcsességet és tudást 
adtunk. És megmentettük őt egy 
olyan városból, amely fertelmes 

dolgokat követett el. Bizony azok 

rossz és bűnös emberek voltak. 

75. Beengedtük őt az Irgalmunkba, 
mivel ő az igazak és a jóravaló 

kegyesek közül való volt. 

76. És Nüh-ot (Noét)! Hiszen szólítva 
kiáltott azelőtt. Mi válaszoltunk 

neki és megmentettük őt és 

családját a hatalmas nehézségből. 

77. Segítséget nyújtottunk neki a 

népével szemben, akik 

hazugságnak tartották a Mi 
jeleinket. Bizony rossz emberek 
voltak. Mindegyiket vízbe fojtottuk. 

78. És Dáwud-ot (Dávid) és 

Sulaymdn-X (Salamon)! Midőn a 
szántóföld ügyében döntöttek, 
ahová emberek legelő állatai 
tévedtek. Mi tanúk voltunk az ő 

ítélkezésüknél. 

79. És értelmet adtunk Sulaymán-nak 

(Salamon) (a dolog felfogásához) 

$ 
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és mindnek bölcsességet és tudást 

adtunk. Dáviddal együtt 
szolgálatra hajtottuk a hegyeket 
és a madarakat, hogy a dicsőséget 
zengjék. Bizony így tettünk! 

80. És megtanítottuk őt a számotokra 
való viselet (páncél) készítésére, 

hogy megvédjen benneteket a 

magatok közötti csapásoktól, 

vajon hálásak vagytok-e? 

81. És Sulaymán-nak (Salamon) 

(szolgálatára hajtottuk) a szelet, 

amely viharos és az ő parancsára 
száguld a földre, amelyet Mi 

megáldottunk. Nekünk mindenről 
tudomásunk van. 

82. A sátánok közül is (adtunk neki), 

akik alámerülnek neki és ezenkívül 

más munkát is elvégeznek. Mi 
felügyeltünk rájuk. 

83. És (emlékezz) Ayyüb-ra (Jób), 

midőn kiáltott az Urához: 

„Bizony csapás sújtott engem! 

Ám Te vagy a legirgalmasabb 

Könyörülő!” 

84. Feleletet adtunk neki és elűztük 

az őt ért csapást és visszaadtuk 

neki a családját és velük együtt 

még egyszer annyit, a Tőlünk 
származó könyörületből és a hívő 

szolgáknak szóló intő 

emlékeztetőül. 

85. És (emlékezz) Ismcfíl-ra, IdrTs-re, 

és Dü-l-Kifl-xQ, mindegyikük az 

állhatatosan türelmesek közül 

való! 

OíJr JÍ#=«S'SSŰ 

•S&cÁS' 
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86. És beléptettük őket a Mi 

Irgalmunkba. Kegyesek és 
jóravalók ők! 

87. És (emlékezz) Dü-l-Nün-xdi 

(Jónásra)! Midőn haragvóan 

elhúzódott, és úgy gondolta nem 
fogunk fölötte hatalommal 
rendelkezni, ám a sötétségben 
felkiáltott: „Nincs más isten 

Rajtad kívül (la ildha illa Anta)\ 
Magasztaltassál! A bűnösök közé 

tartoztam!” 

88. Felelettel voltunk a számára. És 
megmentettük őt a maga nehéz 
helyzetéből. így mentjük meg a 

hívőket! 

89. És (emlékezz) Zakariyyá-ra 
(Zakariás)! Midőn Urához kiáltott: 
„Uram! Ne hagyj egyedül1, hiszen 
Te vagy a legjobb örökös!” 

90. Meghallgattuk őt és ajándékoztuk 

neki Yahyő-t (János), és 

meggyógyítottuk számára a 
feleségét, hiszen ők sietve 
buzgólkodtak a jó cselekedetek 

végzésében és Hozzánk 
fohászkodtak vágyakozva és félve 
és alázatosak voltak Irántunk. 

91. És az, aki (Mária) tisztán őrizte 
meg szemérmét, Lelkűnkből 
leheltünk2 belé. Őt és fiát jellé 

tettük a világok számára. 

92. Bizony ez a ti Közösségetek 

egyetlen közösség. És Én vagyok 

ijjAjSI AJj jí 

aJ IxALyJ\j 

byoojü 

jCL; 

1 Gyermek és örökös nélkül. 
2 GibrTl, Gábriel által. 
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az Uratok. Engem szolgáljatok 
hát! 

93. Ám ügyükben ők (csoportokra) 

szakadoztak és nézeteltérés támadt 
(közöttük). De mindegyikük 
Hozzánk tér majdan vissza! 

94. És az, aki a jótettek közül visz 

véghez valamit és hívő, annak 

nem vész kárba igyekezete. Mi 
bizony feljegyezzük azt számára! 

95. És tilos minden város számára, 
amelyet elpusztítottunk, hogy 
(azok lakói) visszatérhessenek! 
(az evilági létbe) 

96. Míg meg nem nyittatik Yágüg és 
Magiig (számára a lehetőség). Ők 
minden emelkedőről elősietnek! 

97. És íme elközeleg már az Igaz 

Fenyegetés. És elhomályosul 
azok tekintete, akik hitetlenek: 
„Ó jaj nekünk! Bizony ezzel mi 
nem törődtünk, bűnösök 

voltunk!” 

98. Ti és, amit Allah helyett 

szolgáltatok a Pokol tüzelőjéül 
szolgáltok. És ti ott fogtok 
megjelenni. 

99. És ha ezek itt istenségek 
lennének, nem jelennének meg 
ott (a Pokolban). Ám mindegyik 
örökkön ott fog tartózkodni! 

100. Ordítozni fognak ott, ám nem 
hallanak! 

101. És azok, akik számára már 

korábban elhangzott Tőlünk a 



21. Az Al-Anbiya’u Guz’: 17 517 w.>li 

legszebb, azok távol tartatnak (a 

Pokol Tüzének büntetésétől). 

102. A legkisebb zaját1 sem hallják. És 

ők (majdan ott) örökkön abban 

fognak tartózkodni, amit a lelkűk 

megkíván. 

103. Nem fogja őket elszomorítani a 

Legnagyobb Rettegés (a Feltámadás 
Napján) és az angyalok ekképpen 

fogadják őket: „Ez a ti napotok, 

amelyre ígéretet kaptatok!” 

104. Azon a Napon úgy hajtogatjuk 

össze az eget, ahogyan a könyvek 

lapjai vannak összehajtogatva. 

Ahogyan véghezvittük az első 
teremtést, megismételjük azt. 
Tőlünk származó ígéret ez! (A Mi 
feladatunk ez) bizony ekképpen 

cselekszünk. 

105. Bizony a Zabür-bán (a 
Kinyilatkoztatott Könyvek, Tóra, 

Evangélium, Zsoltárok, Korán) 

megírtuk az intés után, hogy a 
jóravaló kegyes szolgáim fogják 
örökölni a földet. 

106. Bizony hirdetés és továbbítás van 
ebben (a Magasztos Koránban) 
azon népek számára, akik Engem 

szolgálnak. 

107. Téged (Muhammad- Allah áldja 
meg és adjon Neki örök 
üdvösséget) csupán a világok 

iránti könyörületből bíztunk meg 

a küldetéssel. 

■1.A 

^ S/í ö\\jj=sá^ 

A Pokol kiszűrődő zajait. í 
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108. Mondd (Muhammad- Allah áldja 
meg és adjon Neki örök 
üdvösséget): „Én csupán azt a 

sugallatot kaptam, hogy a ti 

istenetek az egyetlen Isten! 

Alávetitek-e magatokat 
(muzulmánok lesztek-e)?” 

109. Ha elfordulnak, mondd 

{Muhammad- Allah áldja meg és 
adjon Neki örök üdvösséget): „Én 

egyenlően hirdettem nektek! Én 

nem tudom vajon közel, avagy 

távol van-e az, amire ígéretet 
kaptatok?” 

110. Ő (a Magasztos Allah) tudja azt, 

amit nyilvánosan szóltok és tudja 
azt is, amit titokban tesztek 

111. És én tudom, hogy ez talán 

megpróbáltatás a számotokra és 
egy ideig tartó élvezet. 

112. Mondta {Muhammad - Allah 

áldja meg és adjon Neki örök 
üdvösséget): „Uram! ítélj 
igazsággal! A mi Urunk a 

Könyörületes. Ő az, Akihez 

segítségért fordulhatunk azzal 

szemben, amit ti állítotok.” 
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A Zarándoklat/22./ 
Az Al-Haggu1 c. szúra. 

Medinai. 

Verseinek száma: 78. Kivéve az 52., 53., 54., 55. Verseket, ezek Mekka és 

Medina között nyilatkoztattak ki. 

Az An-Nüru c. szúra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 

nevében 

1. Ó, ti emberek! Féljétek az 

Uratok! Az Óra rengése hatalmas 
dolog lesz. Hizb34. 

2. Azon a Napon, amikor meglátjátok 

azt, minden szoptatós (anya) 

megfeledkezik arról, amit szoptatott 

és minden terhes asszony megszüli 

terhét. És az embereket úgy látod 
mintha részegek lennének, ám ők 
nem részegek. Hanem Allah 

büntetése szigorú. 

3. Van az emberek között olyan, aki 

vitát kezd Allah-ról, tudás nélkül. 

És mindenféle lázadozó sátánt 
követ. 

4. Megíratott a számára2, hogy az, 

aki őt választja támogatóul azt 

tévelygésbe viszi, és a SaTr (a 
Pokol egyik neve) tüzébe vezeti. 

5. Ó, emberek! Ha kétségek között 

vagytok a Feltámadás felől 

(tudnotok kell) Mi bizony porból 
teremtettünk meg benneteket, majd 

egy spermacseppből (nutfatun), 

majd egy vérrögből ('"alaqatun), 

^ ^ íj 

J úc- 

üt Srí) 4^^=== 

1 A szúra címe a 26.-28. versekből ered. 
2 A sátán, a gonosz számára rendeltetett el. 
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majd egy megformázott, vagy 

formátlan1 húsdarabból (mudgatnri), 
hogy megmagyarázzuk2 nektek. És 
szilárdan elhelyezzük az 
anyaméhben azt, amit Mi akarunk 

egy megszabott ideig, majd mint 

gyermeket hozunk elő benneteket3, 
hogy azt követően elélj étek a felnőtt 

kort. Van közöttetek olyan, aki 

elszólíttatik és van olyan, aki a 
legnyomorúságosabb életkorba 

jut, hogy ne tudjon semmit azt 

követően, hogy tudott. Látod a 

földet terméketlenül. Ám mikor 
vizet bocsátottunk le rá, 
megmozdul, sarjadni kezd és 
mindenféle pompás növényt 

növeszt. 

6. Ez azért történik így, mivel Allah az 

Igazság. Ő életre kelti a halottakat. 
Ő bizony mindenre képes! 

7. És azért mert az Óra el fog jönni- 

ehhez kétség nem férhet. És mert 

Allah feltámasztja azokat, akik a 

jJj Ól \ ó 

pÁ xjú' jÁ-iíí 
» í ^ X -fc ^ 

1 Ez utalhat korai szülésre, a vetélésre. 

2 Azért, hogy Allah megmagyarázza és megvilágítsa azon hatalmát és képességét 

miszerint O mindenre képes. 

3 cAbdulláh mondta: Allah Küldötte (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) 

hagyományozta, aki az igaz és az igaznak tartott: (Mindenki közületek az anyja 

méhében gyüjtetik össze az első negyven napra. Majd vérröggé lesz ugyanennyi 

ideig. Majd egy darab hús lesz ugyanennyi ideig. Majd Allah egy angyalt küld, 

akinek négy szó parancsoltatik meg és az mondatik neki: írd meg tetteit és a 

megélhetését és szabott idejét és azt, hogy kárhozandó, vagy boldoguló lesz! (a 

Túlvilágon) Majd lélek leheltetik belé. Majd az ember tetteket visz véghez, mígnem 

közte és a Paradicsom között csupán egy ölnyi (távolság) lesz. Majd valóra válik 

vele szemben az írása (amit az angyal a tetteiről megírt, még az anyja méhében) és 

a Pokol népének tetteit kezdi végezni. Vagy tetteket visz véghez, mígnem közte és a 

Tűz között csupán egy ölnyi távolság lesz. Majd valóra válik vele szemben az írása 

(amit az angyal a tetteiről megírt még az anyja méhében) és így a Paradicsom 

népének tetteit kezdi végezni.) Al-Buhári Sahih-ja N.3036 
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sírokban vannak. 

8. Van az emberek között olyan, aki 
vitába kezd Allah-ról tudás és 

útmutatás nélkül és világító 

Könyv nélkül. 

9. Fennhéjázva elfordul, hogy 
tévelygésbe vigyen (másokat) 
Allah Útjáról. Neki az evilágon a 
megaláztatás jár. És a Feltámadás 
Napján megízleltetjük vele a 

lángoló Tűz büntetését. 

10. Ezt azért (kapod), amit a két 
kezed korábban elkövetett. Allah 
nem követ el igazságtalanságot az 

O szolgáival szemben. 

11. Van az emberek között olyan, aki 
Allah-ot határozatlanul (a kétely egy 
vékony mezsgyéjén egyensúlyozva, 
calá harfin) szolgálja. Ha valami jó 
éri abban megnyugszik. Ha azonban 

megpróbáltatás éri el őt, csalódottan 

elfordul. Kárvallott vesztes ő az 
evilágon és a Túlvilágon! Ez a 

nyilvánvaló veszteség! 

12. Allah helyett valami olyanhoz 

fohászkodik, ami nem is árthat 

neki és a hasznára sem lehet. Ez a 

messze mutató tévelygés. 

13. Olyanhoz fohászkodik, akinek az 

ártalma közelebbi, mint a haszna. 

Milyen rossz segítő az! És milyen 

rossz társ! 

14. Bizony Allah azokat, akik 
hisznek és jótetteket cselekszenek 

olyan Kertekbe (a Paradicsomba) 
lépteti be, amelyek alatt folyók 

irtíjSI 
T * 

CJ\'Sb c£)>rtj jIJÍ 

Jlá £ji\ b\j éÜ'S 

5i5 

jú J Oy*s> 

0 J1ÜJ ÚjGÍ 

\ ybu- kli\ ö\ 

(J) úijllí Jiíiíüí ol^SK 
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folynak. Allah azt tesz, amit akar. 

15. Az, aki azt gondolja, hogy Allah 

nem fogja megsegíteni őt 

(Muhammad- Allah áldja meg és 
adjon Neki örök üdvösséget) az 
evilági létben, sem a Túlvilágon, 
az csak feszítsen ki kötelet az 
égig majd vágja azt el. Figyelje 
meg, hogy a fondorkodása 

elmulasztja-e azt, ami felbőszíti. 

16. így nyilatkoztattuk ki (ezt a 
Koránt) nyilvánvaló Jelekként. 
Allah azt vezérel, akit akar. 

17. Bizony azok, akik hisznek és azok, 

akik zsidók és a szábeusok és a 
keresztények és a mágushitűek és 
azok, akik társítást követtek el- 

ezekkel szemben Allah majdan a 

Feltámadás Napján ítélkezni fog. 
Allah bizony mindennek a tanúja. 

18. Hát nem láttad, hogy Allah előtt 
borul le minden és mindenki az 
egekben és a földön és a Nap és a 

Hold és a csillagok és a hegyek és 

a fák és az állatok és sokan az 
emberek közül. Sokakkal szemben 
jogosan valósul meg a büntetés. 
Akit Allah megaláz, annak nem 

találsz senkit, aki megtisztelné. 
Allah azt tesz, amit akar. 

19. Ez két vitázó (csoport). Az Uruk 
miatt szálltak vitába. Azok, akik 
hitetlenkedtek a ruházatuk a 
tüzből méretik ki és fejük fölül 

forrásban lévő víz öntetik rájuk. 

20. Megolvad általa az, ami a 
belsőjükben van és a bőrük is. 

3 3s]j ásűg 

oiJ \j 

{j \ ii? 

)'JLiÁÍÍ 0> Cri 
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21. Vasból készült kampók várnak 
ott reájuk. 

22. Valahányszor csak szorultságukban 

ki szeretnének abból jönni, 
visszavitetnek oda. (Az mondatik 

nekik:) „ízleljétek meg a lángoló 

Tűz büntetését!” 

23. Bizony, akik hisznek és jótetteket 
cselekszenek, azokat Allah olyan 

Kertekbe (a Paradicsom) lépteti 

be, amelyek alatt folyók folynak. 

(Ott ők) Arany és gyöngy 
karpereceket (kapnak) és 
ruházatuk selyemből lesz. 

24. Ők (az evilági létben) a jó 

beszédhez vezettettek1. És az igaz 

vezetettségük az Áldott Útjára 
irányította őket. 

25. Bizony azok, akik hitetlenkednek 
és Allah Útjától távol tartanak és 

a Szent Mecsettől (al-Masgidu-l- 

Haramu, Mekkában), amit 

megkülönböztetés nélkül jelöltünk 
ki az embereknek, az ott élőnek, 
vagy a beduinnak egyaránt és aki 

bűnös istentelenséget akar ott 

elkövetni, azzal fájdalmas 
büntetést ízleltetünk meg. 

26. (Emlékezz) Midőn Ibrahim-nak 
(Ábrahámnak) lakhelyül jelöltük 

ki a Ház helyét. (Előírva, hogy:) 

„Ne társíts Mellém senkit és 

semmit! És tisztítsd meg a 

Házamat (a Kacba-1, Mekkában) a 

(g)^f 

cytj L? 

Cjt L) IjJ 

Mint például a ‘Nincs más isten csak Allah!’ (La Haha illa-Llahu), vagy a ‘Hála 

legyen Allah-nak’ (Al-hamdu li-Lláhi). 

í 
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körjáratot elvégzők számára, az 

állva, meghajolva és leborulva 

imádkozok számára.” 

27. Hirdesd ki az emberek között a 
zarándoklatot! Jönni fognak 
hozzád gyalogosan, vagy 
mindenféle sovány tevén. Ők 
minden mély ösvényről jönnek (a 

zarándoklat elvégzésre)1. 

28. Hogy tanúságot tegyenek azokról 
a hasznokról (amelyek a javukat 
szolgálják)2 és hogy megemlítsék 

Allah nevét meghatározott 

(számú) napokon3 azon állatok 

(levágásakor), amelyekkel 
gondoskodtunk róluk. Egyetek ti 
is belőle és tápláljátok általuk a 
szűkölködő szegényt! 

29. Majd tegyék teljessé a számukra 
előírt kötelességeiket, teljesítsék 

fogadalmaikat, és végezzék el a 
körüljárást az Ősi Ház körül (a 
Kacba, Mekkában). 

30. Ez az (amit a Magasztos Allah 
elrendelt az emberek számára)! 

Az, aki nagy tiszteletben tartja 
Allah szent dolgait annak az jobb 
az Uránál. Megengedtettek nektek 

a lábasjószágok, kivéve azok, 

'''-5J-U 

i { > -r — ^ 

(jj) 

;jpí ' 

1 Abü Hurayra mondta: Hallottam a Prófétát (Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) amint mondja: (Aki Allah-ért végzi el a zarándoklatot (az Ő Házához) 

és ezalatt nem él nemi életet és nem követ el tilalmas dolgot az úgy (olyan tisztán a 

bűnöktől) térhet vissza, mintha azon a napon lenne, amelyen az édesanyja 

megszülte.) Al-Buhári SahTh-ja N. 1449 

2 Az elvégzett zarándoklat jutalmaképpen evilági létben és majdan a Túlvilágon. A 

túlvilági jutalom a legfontosabb, ami nem más, mint a Magasztos Allah 

elégedettsége ‘ ridwánu-Lláhf. 
3 A Dü-l-Higga (a Zarándoklat hava) hónap 10., 11., 12., 13. napjain. 
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(amelyek tilalma) hirdettetik 

nektek. Kerüljétek el a bálványok 

tisztátalanságát és a bűnös 
beszédet! 

31. Allah iránt hanif-ként (élve és 

viselkedve)1, nem követve el 
társítást Vele szemben. Az, aki 

társítást követ el olyan, mintha az 

égből hullana alá és madarak 
ragadnák el őt, vagy a szél fújná 
el valami távoli helyre. 

32. így van ez! Aki nagy tiszteletben 

tartja az Allah-nak szentelt 

dolgokat (az helyesen cselekszik)- 
mivel ezek a szívek istenfélelméből 
valók. 

33. Nektek azokból (az áldozatként 

levágni szánt állatokból) egy 

meghatározott ideig hasznaitok 

lesznek, majd az áldozati helyük 
az Ősi Háznál van. 

34. Minden egyes nemzetnek rítust 

jelültünk ki, hogy megemlítsék 

Allah nevét azon állatok felett, 
amivel gondoskodtunk róluk. A ti 
istenetek egyetlen Isten. Neki 

vessétek alá magatokat! Hirdess 

(Muhammad- Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget) 
örömhírt azoknak, akik alávetik 

magukat! 

35. (Ők azok) Akik, ha Allah neve 

említtetik: szívük megremeg és 

állhatatosan kitartóak azzal 

1 Azaz nem szolgálva mást csak és kizárólag az Egyedüli, Hatalmas és Magasztos 

Allah-ot. 
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szemben, ami sújtja őket, akik 

elvégzik az imát és abból, amivel 
gondoskodtunk róluk adakoznak. 

36. Az áldozati állatokat1 Mi az 

Allah-nak szentelt dolgok közé 

rendeltük. Javatokra vannak azok. 
Említsétek meg Allah nevét azok 

fölött, mikor azok sorban vannak 

(a levágásra)! Mikor pedig holtan 

ledőlnek egyetek belőlük és 

tápláljátok belőle azt, aki 
alázatosan kér és azt, aki szegény- 
ám nem kér! így hajtottuk azokat 

a szolgálatotokra, talán hálásak 

lesztek. 

37. Sem a húsuk, sem a vérük nem jut 
el Allah-hoz, de a tőletek származó 

istenfélelem elér Hozzá. így hajtotta 

azokat a szolgálatotokra. Azért, 

hogy Allah-ot magasztaljátok azért, 

hogy az Igaz Útra vezérelt 

benneteket. Hirdess (Muhammad- 

Allah áldja meg és adjon Neki 
örök üdvösséget) örömhírt a 

helyesen cselekvőknek! 

38. Allah védelmezi azokat, akik 

hisznek. Ám Allah nem szeret 

egyetlen áruló tagadót sem. 

39. Engedély adatik (a harcra a 

hitetlenek ellen) azoknak (a 

hívőknek), akiket megtámadtak, 

mivel ők jogtalanságot szenvedtek 

el. Allah bizony képes az ő 

megsegítésükre. 

]/)&Q 

Sí 4jii\ ol if' ^ Á* 

1 Itt az arab eredetiben az 4al-budnu’ szó szerepel, ennek jelentése: Azon tevék, 

tehenek és birkák, amelyeket a zarándokok a Mekka-i Szentélynél áldoznak fel.) 
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40. Akiket igaztalanul űztek el a 

lakhelyeikről csupán azért, mivel 
azt mondták: tíA mi Urunk Allah!” 
És ha Allah nem tartotta volna 
vissza az embereket- az egyiket a 

másik által- bizony leromboltattak 

volna a szerzetescellák és 
templomok és kegyhelyek és 
mecsetek, ahol gyakran említtetik 
Allah neve. Allah bizony megsegíti 
azokat, akik Őt is segítik. Allah az 
Erős és a Hatalmas. 

41. (Segíti azokat,) Akik, ha hatalmat 

adunk nekik a földön elvégzik az 
imát1 és megadják &zakát-oi és 
megparancsolják a helyénvalót 

(al-marüfu)2 és megtiltják a 

kifogásolandót (al-munkaru). 
Allah-nál vannak a dolgok 
végkimenetelei. 

42. Ám ha hazugsággal vádolnak 
téged (Muhammad - Allah áldja 
meg és adjon Neki örök 

üdvösséget), (tudni kell) már 

előtted hazugsággal vádolta Nüh 
(Noé) népe, cÁd törzse és Tamüd 
törzse (a Küldötteket). 

43. És Ibrahim (Ábrahám) népe, és 
Lüt (Lót) népe is. 

44. És Madywn lakói is. Müsá-í 

'Öí 

\yté\ 

1 Minden hívő muzulmánnak kötelessége elvégezni a napi Öt imát, a maga idejében. 

A férfiaknak a mecsetekben, a nők számára pedig ajánlott az otthoni imádkozás. A 

Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) úgy tanította, hogy meg 

kell parancsolni a gyerekeknek az imát hét éves korban, és akár veréssel is imára 

kell szoktatni tíz éves kortól. 

2 Al-macrüfu\ a tiszta muzulmán vallás, és minden olyan dolog együttese, amit az 

Iszlám előír. Al-munkaru: hitetlenség, politeizmus, társítás és minden olyan dolog 

együttese, amit az Iszlám megtilt. 
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(Mózest) is hazugsággal vádolták. 
Haladékot adtam a hitetleneknek. 
Majd büntetéssel ragadom meg 

őket. Milyen (félelmetes is) volt 

az Én rosszallásom? 

45. És mennyi várost pusztítottunk 
már el, amelyek bűnösök voltak, 
és (most) romokban hevernek. Es 

mennyi kutat, amelyek most 
elhagyatottak és mennyi (hajdan) 
magasba törő palotát? 

46. Hát nem járták be a földet, és nincs 
szívük, amivel megérthetnék, vagy 
fülük, amivel meghallhatnák? 
Bizony nem a szemek vakok, 
hanem a szívek, amelyek a 
keblekben vannak, azok vakok! 

47. A büntetést akarják siettetni 
nálad. Ám Allah nem szegi meg 
az ígéretét. Hiszen egyetlen nap 
az Uradnál annyi, mint ezer 
esztendő abból, amit ti számoltok. 

48. Mennyi városnak adtam haladékot, 
miközben azok bűnösök voltak, 
majd büntetéssel ragadtam meg 
őket. Minden Hozzám tér majd 
meg. 

49. Mondd (Muhammad- Allah áldja 
meg és adjon Neki örök 
üdvösséget): «Ó, emberek! Én 
csak a hozzátok (rendelt) 
nyilvánvaló intő vagyok.” 

50. Azok, akik hisznek és jótetteket 
cselekszenek, azoknak 
megbocsátás iár és kegyes 
gondoskodás'. 

(§) 

11>$ j4J 0^05 
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1 Az arab szövegben szereplő 6rizqun karimurí a Paradicsomra történő utalás. 
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51. Ám azok, akik abban 

buzgólkodnak, hogy a Mi 

Jeleinket hatástalanná tegyék, ők 
a Pokol lakói lesznek. 

52. Mi előtted csak úgy küldtünk 

Küldöttet, vagy Prófétát, hogy ha 

recitált, beszélt valamit, a sátán 

(valami hamisságot) vetett a 
vágyába. Ám Allah eltörli azt, 

amit a sátán vet abba. És Allah 
szilárdan rögzíti az Ő Jeleit. 
Allah Tudó és Bölcs. 

53. (Ez azért van így) Hogy azt, amit 

a sátán vet oda próbatétellé tegye 
azok számára, akiknek a szívében 
betegség van és (azok számára), 

akik szíve megkérgesedett. 

Bizony a bűnösök messze mutató 

szakadásokban vannak. 

54. És, hogy azok, akiknek a tudás 
adatott megtudják, hogy ez az 
Igazság a te Uradtól származik és 

ezért higgyenek Benne és szívük 

alázkodjon meg előtte! Allah 
bizony az Egyenes Útra vezeti 
azokat, akik hisznek. 

55. Ám a hitetlenek nem szűnnek meg 

kételkedni abban (a Koránban), 
mígnem eléri őket váratlanul az 
Óra. Vagy egy pusztító Nap 

büntetése sújtja őket. 

56. A királyság azon a Napon Allah- 
é. ítélkezni fog közöttük. Akik 

hisznek és jótetteket cselekedtek 

azokat a Gyönyörűség Kertjeibe 
(Gannátu-n-Naími, a 

Paradicsomba) lépteti majd be. 

40-félti J&U 
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57. Azok pedig, akik hitetlenkednek 
és meghazudtolták a Mi jeleinket, 
nekik megalázó büntetés jár (a 

Pokol Tüzében). 

58. És azok, akik elvégezték a Higra- 

t (kivonulást) Allah Útján majd 
megölettek, vagy meghaltak, 
azokról bizony Allah szép 

gondoskodással fog gondoskodni. 

Bizony Allah a legjobb 
Gondoskodó. 

59. Olyan bemenetelen lépteti be 
őket, amivel elégedettek lesznek. 
Allah bizony Tudó és Kegyes. 

60. így kell ennek lennie! Ha valaki 

olyan mértékben büntet, amilyen 

mértékben ő maga bűnt szenvedett 
el, majd újra erőszak áldozata lesz, 
azt Allah bizonyosan megsegíti. 

Bizony Allah Elnéző és 

Megbocsátó. 

61. Ez azért van így, mivel Allah az, 
Aki az éjszakát a nappalba lépteti 
és Ő lépteti a nappalt az éjszakába. 

Allah Halló és Látó. 

62. Ez azért van így, mivel Allah az 
Igazság. Az pedig, amihez 
Helyette fohászkodnak az maga a 

hamisság. Bizony Allah a 

Magasztos és a Nagy. 

63. Talán nem láttad, hogy Allah 
vizet bocsátott le az égből ennek 
következtében a föld reggelre kelve 

zöldellő lett. Allah Kegyes és Tudó. 

64. Övé minden, ami az egekben és a 

földön van. Allah bizony nem 
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szorul senkire1 Ő az Áldott. 

65. Vaján nem láttad, hogy Allah a 

szolgálatotokra hajtotta azt, ami a 
földön van. És azokat a hajókat is, 
amelyek a tengeren az Ő parancsa 
alapján haladnak. Ő tartja vissza 
az eget attól, hogy a földre essen- 

ha csak nem az Ő engedélye által. 
Bizony Allah az emberekkel 

Irgalmas és Könyörületes. 

66. Ő az. Aki életre kelt benneteket 
majd a halálba küld benneteket. 
Majd újra életre kelt benneteket 

(a feltámadás Napján). Bizony az 
ember nagyon hálátlan. 

67. Minden egyes nemzetnek rítust 
(mansakun) rendeltünk el, amit 
szigorúan be kell tartaniuk. Ne 
vitázzanak hát veled erről! Uradra 
szólíts fel! Te (Muhammad- 
Allah áldja meg és adjon Neki 
örök üdvösséget) bizony az 
Egyenes Útmutatáson jársz. 

68. Ha mégis vitába szállnak veled, 
mondd: „Allah jobban tudja, 
hogy ti mit tesztek.” 

69. „Allah a Feltámadás Napján 

ítélkezni fog köztetek abban, 
amiben összekülönböztetek.” 

4il jjii 

70. Talán nem tudod, hogy Allah 

tudja azt, ami az égben van és azt 
is, ami a földön. Ez írásban van2! 

A ‘nem szorul senkire’ kifejezés egyetlen arab jelző az ‘al-ganiyyu' fordítása. Ennek 
az arab szónak a szótári jelentése: ‘gazdag’. Ám ha a Magasztos Allah jelzője, abban 
az esetben jelentése nagyban bővül: gazdag. Aki mentes mindenféle szükségtől, az, 
Aki nem szorul rá senkire, és semmire. 
A Jól Őrzött Táblán, al-Lawhu-l-Mahfüzu. 
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Ez bizony Allah számára könnyű. 

71. Allah helyett olyat szolgálnak, 
amire semmiféle bizonyító erejű 
parancs nem nyilatkoztatott ki és 

amiről nincs tudásuk. A 

bűnösöknek nincs segítőjük. 

72. Ha a Mi Jeleink, mint világos 
bizonyítékok recitáltatnak nekik, 

látni fogod azok arcán, akik 

hitetlenkedtek az elutasítást. Kis 

híján már rárohannak azokra, akik 

hirdetik nekik a Mi Jeleinket. 

Mondd: „Talán hírül adjam nektek 
azt, ami még ennél is rosszabb? A 
Tűz! Amit Allah azoknak ígért 

meg, akik hitetlenkednek. Milyen 

rossz út is ez!” 

73. Ó, emberek! Példázat hangzott el. 
Figyeljetek oda rá! Bizony azok, 

akikhez Allah helyett fohászkodtok 

még egy legyet sem tudnak 

teremteni, még ha összefognak 

akkor sem. Ha pedig a légy 

megfosztja őket valamitől, nem 
tudják azt visszaszerezni tőle. 

Gyenge bizony az is, aki kér és az 

is, akitől kémek. 

74. Nem mérték fel Allah-ot az Őt 
megillető mérték szerint. Allah 

bizony Erős és Hatalmas. 

75. Allah Küldötteket választ az 

Angyalok közül és az emberek 

közül is. Allah Halló és Látó. 

76. Ő tudja mi van előttük és mi van 
mögöttük. Allah-hoz vitetnek 

vissza a dolgok. 

■r > 
új} 
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77. Ó, ti, akik hisztek! Hajoljatok 

meg, boruljatok le és szolgáljátok 
az Uratokat! Csak jót cselekedjetek! 

Talán boldogultok. 

78. Tegyetek erőfeszítéseket Allah-ért 
az Őt megillető erőfeszítéssel! Ő 

titeket választott ki. Semmi terhesei 

nem rótt ki rátok a vallásban1, ez 

atyátok, Ibrahim (Ábrahám) 

vallása. Ő (a Magasztos Allah) 

nevezett benneteket muzulmánnak 
már korábban is és ebben (a 
Koránban) is, hogy a Küldött 

(Muhammad- Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget) tanú 

lehessen ellenetek és hogy ti is 

tanúk lehessetek az emberekkel 
szemben. Végezzétek el az imát, 

adjátok meg a zakát-oű Allah-hoz 

ragaszkodjatok! Ő a ti igazi 

Segítőtök2. Milyen kiváló segítő és 

milyen kiváló támogató is Ő! 

\y\%j \^^ 

1 A Próféta (Allah áldja meg és adjon neki örök üdvösséget) mondta: (A legkedvesebb 

vallás Allah-nak a magasztos és toleráns al-Hamfiyya- azaz a tiszta Muzulmán 

monoteizmus, Allah egyedüli szolgálata.) Abü Hurayra hagyományozta, a 

Prófétától (Allah áldja meg és adjon neki örök üdvösséget), aki mondta: ‘A Vallás 

bizony könnyebbség. Akárki is túlzott súlyokat rak magára a vallásban, azok azt le 

fogják gyűrni. Ne legyetek túlzásokba esők, a középutat kövessétek, törekedjetek a 

tökéletességre és fogadjátok annak örömhírét (hogy jutalomban részesültök)! Az 

istenszolgálatból és az imából merítsetek erőt, reggelente, délutánonként és az 

éjszaka utolsó óráiban!’ Al-BuharI Sahíh-ja No. 39. 

A ‘ti igazi segítőtök’ kifejezés az arab 4al-Mawlá’ szó fordítása. Ez az arab szó így 

határozott névelővel csak és kizárólag a Magasztos Allah-ra használható. Szótári 

jelentése: Úr, támogató, segítő. A következő mondat ‘Milyen kiváló segítő’ 

részében szintén ez az arab szó szerepel. 
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A Hívők/23./ 
Az Al-Mu’minüna1 c. szúra. 

i 

V :v ' 

■ _ 
s 

Mekkái. 

Verseinek száma: 118. 

Az Al-Anbiyá’u c. szúra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 

nevében 

1. Bizony a hívők boldogulnak. 

Guz’18. Hizb35. 

2. Akik az imájukban alázatosak. 

3. Akik az üres (tilalmas, tartalmatlan, 

al-lagwu) szóbeszédtől elfordulnak. 

4. És, akik eleget tesznek a zakói¬ 
nak (az előírt módon teljesítik). 

5. És akik szemérmüket hűen őrzik2. 

6. Kivéve a feleségeiket vagy, amit 
jobbjuk birtokol, ezért nem 
kárhoztatandók. 

7. Akik ezeken felül is vágyakoznak 
(még más dolgok után), úgy ők a 

törvényi határt áthágok. 

8. És azok, akik a rájuk bízott letéteket 
és szerződéseket hűen betartják. 

9. És azok, akik az imáikat (szigorú 

pontossággal) betartják. 

10. Ők lesznek az örökösök, 

11. Akik a Firdaus-1 (a Paradicsom) 
öröklik. Ők örökkön abban 

fognak tartózkodni. 

0 

^ 1 ^ 

j>-& 

0 JS 

1 A szára címe az első versből ered. Feltehetően ez az utolsó szúra, ami még 

Mekkában nyilatkoztatott ki azelőtt, hogy a Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki 

örök üdvösséget!) Medinába vonult volna át. 

2 A törvénytelen nemi élettől őrizkednek. 



23. Az Al-Mu’minuna Guz’: 18 535 \ A TV 

12. És bizony Mi megteremtettük az 

embert tiszta agyagból. 

13. Majd spermacseppként (nutfatun) 
helyeztük el egy biztos helyen (az 
anya méhében). 

14. Ezután a spermacseppet vérröggé 
formáltuk, majd a vérrögöt 

húsdarabbá teremtettük, majd a 

húsdarabot csontokká teremtettük 

(tettük). Majd a csontokat 
felruháztuk hússal, ezután egy 
másik teremtményként keltettük 

életre. Áldassék Allah a 

legkiválóbb Teremtő! 

15. Ezután, ti bizony mind halottak 

lesztek. 

c|3 

AJi \ ú—AJ 

16. Ezután majd a Feltámadás Napján 

feltámasztattok. 

17. És megteremtettünk felettetek hét 

utat1. És a teremtéstől Mi nem 
fordultunk el hanyagul. 

18. És vizet bocsátottunk le az égből 
bizonyos mennyiségben és a 
földön adtunk annak szállást. És 

bizony képesek vagyunk arra, 

hogy elvigyük. 

19. És teremtettünk általa nektek 
pálma és szőlő kerteket. Ezekben 

a számotokra sok gyümölcs van 

és azokból ehettek. 

20. És egy fát2, amely a Sayná’ (Sínai) 

Hegyén tör elő, amely olajat 

sarjaszt (ad) és zsíros anyagot az 

(§5 Ojj Jp&etosjA* 3 \ 

1 Azaz hét eget, egyiket a másik fölött helyezte el a Magasztos Allah. 

2 Ez az utalás az (olíva) olajfára történik. 
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evők számára. 

21. És bizony a számotokra okulandó 
példa van az állatokban. Azzal 
itatunk benneteket, ami azok 

gyomrában van. Sok hasznos 
dolog van bennük a számotokra 
és belőlük ehettek is. 

22. És azokon (az állatokon) és a 

hajókon vitettek (utaztok). 

23. Bizony elküldtük Nüh-ot (Noét) 

az ő népéhez és mondta: „Ó 

népem! Szolgáljátok Allah-ot! 
Rajta kívül nincs számotokra más 
isten. Vajon nem vagytok-e 
istenfélők?” 

24. Mondták a nemesek, akik 
hitetlenek voltak az ő népéből: 

„Ez is csak olyan ember, mint ti 
vagytok, aki fölétek akar kerülni. 
És ha Allah akarta volna, úgy 
bizony angyalokat küldött volna 

le. Nem hallottunk ehhez 

hasonlót a korábban volt atyáink 
esetében.” 

25. „Nem más ő csak egy férfi, 

akiben dzsinn lakozik. Várjatok 

vele egy darabig!” 

26. Mondta: „Uram! Segíts meg 
engem, mivel hazugsággal 
vádolnak engem.” 

27. És sugalltuk neki (mondván): 

„Készítsd a hajót a Mi szemük 

előtt és a Mi sugallatunk szerint! 
És ha eljön a Parancsunk és 

felforr a kemence, vigyél be abba 

mindenféléből kettőt (hímet és 

J Ui x&j 
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nőstényt) és a családodat, kivéve 
azokat, akikkel kapcsolatban már 
elhangzott a szó közülük. Ne 

szólíts Engem azokkal 

kapcsolatban, akik vétkeztek! Ok 
bizony a vízbe fulladok.” 

28. És miután felmentéi a hajóra te és 
azok akik veled vannak, mondd: 
„Hála legyen Allah-nak (al-hamdu 

li-Llahi), Aki megmentett 

bennünket a bűnös néptől.” 

29. És mondd: „Uram! Engedj engem 
letelepedni egy áldott helyen! 

Hiszen Te vagy a legjobb 

Letelepítő.” 

30. Bizony ebben jelek vannak! És 

mi próbának vetünk alá. 

31. Azután őutánuk más századokat 

keltettünk életre1. 

32. És elküldtünk hozzájuk egy 

Küldöttet, aki közülük való volt 

(azzal, hogy): „Allah-ot 
szolgáljátok! Nincs számotokra 

más isten Rajta kívül! Nem 

vagytok-e istenfélők?” 

33. És mondták a nemesek az ő 
népéből, akik hitetlenek voltak és 
meghazudtolták a találkozást a 

Túlvilággal és akiket az evilágon 

jólétbe helyeztünk: „Ez is csak 

olyan ember, mint ti vagytok. Azt 

eszi, amit ti is esztek és azt issza, 

amit ti is isztok.” 

34. „És ha engedelmeskedtek egy 

© Ko áSS jól 

^ LÁ\JJt 

19%J ürlSÜSjáj 

1 A Teltettünk életre’ részt fordíthatjuk ‘teremtettünk’-ként is. 
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hozzátok hasonló embernek, 

akkor bizony a kárvallott 

vesztesek közé tartoztok.” 

35. “ígéri-e nektek, hogy ha ti 
meghaltok és porrá és csonttá 
lesztek, azután majd előhozattok?” 

36. í4Messze, milyen messze van és 
milyen lehetetlen az, amire 

ígéretet kaptatok.” 

37. ítCsak az evilági életünk van, 
meghalunk és élünk. És nem 

támasztatunk fel.” 

38. “Nem más ő csak egy olyan férfi, 
aki hazug dolgot talált ki Allah 
ellen. Mi nem hiszünk neki.” 

39. Mondta: “Uram! Segíts meg 

engem! Hiszen tagadva 
meghazudtolnak engem.” 

40. Mondta (a Magasztos Allah): 
“Nemsokára bűnbánókká és 
megbánókká válnak.” 

41. És valóságosan elragadta őket a 

(a rettenetes) as-sayhatu (kiáltás) 
(büntetése) és a vízen úszó 
tajtékká tettük őket. És pusztulás 
a bűnös népre! 

42. Majd utánuk új századokat 
keltettünk életre1. 

43. Egyetlen közösség sem előzheti 
meg a saját idejét, és nem is 
késleltetheti azt. 

44. Majd elküldtük a Küldötteinket 

egymást követően. És mindig, ha 

&b\ 
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A ‘keltettünk életre’ részt fordíthatjuk ‘teremtettünk’-ként is. í 
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egy Küldött elment egy 

közösséghez - meghazudtolták őt. 
így küldtük őket egymás után és 
tettük őket (okulandó) beszéd 
tárgyává. Pusztulás arra a népre, 

amely nem hisz. 

45. Majd elküldtük Müsa-t (Mózest) 

és testvérét, Hdrün-t (Áron) a Mi 

Jeleinkkel és világos hatalommal 

46. A fáraóhoz és annak előkelőihez. 

Ám ők gőgös módon viselkedtek 

és dölyfös nép voltak. 

47. És mondták: tcVajon két embernek 

higgyünk-e, akik olyanok, mint 

mi? Holott a népünk minket 

szolgál?” 

48. Meghazudtolták kettejüket és így 

az elpusztulandók közé soroltattak. 

49. És korábban odaadtuk Müsd-nak 

(Mózesnek) a Könyvet, talán az 

Igaz Útra vezéreltetnek. 

50. Mária fiát és anyját jellé tettük. 
És kettejüknek menedéket adtunk 

egy dombon, amely biztos hely 

volt, forrással. 

51. Ó ti Küldöttek! Egyetek a jó 

dolgokból1 és jót cselekedjetek! 

Bizony Én tudok arról, hogy ti 

mit tesztek. 

52. És bizony ez a ti közösségetek 

egyetlen közösség. És Én a ti 

Uratok vagyok. Engem féljetek hát! 

(- jí ÚÁ>J 

($) 
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1 ‘jó dolgok’ arabul at-tayyibatu ezek az Allah által megengedett (halalun) dolgok 

együttes megnevezése. 
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53. Ám az ő ügyüket (vallásukat) 

darabokra (kisebb csoportokra) 

szakították szét. És minden 

csoport annak örül, ami nála van. 

54. Hagyd őket az ő tévelygő 
áramlásukban egy darabig! 

55. Vajon úgy vélik, hogy csupán 

azért láttuk el őket vagyonnal és 

fiákkal, 

56. Hogy gyorsan adjunk nekik a jó 

dolgokból? Nem, ők nem értik. 

57. Bizony azok, akik az Uruk iránti 

félelemben rettegnek, 

58. És, akik az ő Uruk jeleiben 
hisznek, 

59. És azok, akik Uruk mellé társat 

nem állítanak, 

60. És azok, akik odaadják azt, amit 

adnak, miközben szívük 

megremeg (félve és remélve 
adományuk elfogadását), ők 

(bizonyosak abban, hogy,) az 

Urukhoz térnek meg. 

61. Ők azok, akik sietve igyekeznek 

jó dolgokat tenni és ebben 
megelőznek. 

62. Egyetlen lélekre sem róttunk ki 

többet, mint amire képes. Könyv 

van nálunk, amely az Igazságot 

mondja el. Ők nem szenvednek el 

igazságtalanságot. 

63. De az ő szívük erről (a Koránról) 

a tudatlanságban van. És ezen 

kívül ők még mást is elkövetnek. 

á 
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64. Mígnem végül, ha büntetéssel 

sújtjuk azokat, akik ennek 

kényelmét élvezték, oltalomért 
könyörögnek. 

65. Ma ne könyörögjetek oltalomért! 

Bizony nem kaptok tőlünk 

segítséget. 

66. Bizony felolvastattak nektek az 

Én Jeleim, ám ti visszahúzódtatok. 

67. Gőgösen viselkedtetek azzal 

szemben, éjjel beszélve rosszat 

arról. 

68. Talán nem gondolták jól át ezt a 
beszédet? Vagy olyan jött el 

hozzájuk, ami a korábban volt 

atyáikhoz nem jött el. 

69. Vagy talán nem ismerték meg a 

Küldöttüket {Muhammad- Allah 

áldja meg és adjon Neki örök 
üdvösséget) és őt így megtagadták. 

70. Vagy azt mondják: ttDzsinn van 

benne!” De nem! Az Igazságot 
hozta el nekik. Ám a legtöbbjük 

az Igazsággal szemben elutasító. 

71. Ám ha az Igazság az ő vágyukat 

követné, akkor az egek és a föld 

romlással lenne telítve és a 

bennük lévők is. De Mi az ő 

intésüket hoztuk el. Ám ők az 

intésüktől elfordulnak. 

72. Vagy kérsz {Muhammad- Allah 

áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) tőlük valami 
járandóságot? Holott a te Urad 

járandósága jobb. Ő a legjobb 

0 
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Gondoskodó. 

73. Bizony Te (.Muhammad- Allah 

áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) az Egyenes Útra 

hívod őket. 

74. Ám azok, akik nem hisznek a 
Túlvilágban, az Úttól eltérnek. 

75. Ám ha könyörületben részesítenénk 

őket és levennénk róluk azt a bajt, 
amiben vannak, tévelygésükben 

megátalkodottan megmaradnának 
és bolyonganának. 

76. Büntetéssel csaptunk le rájuk, de 

ez nem tette őket alázatossá az 

Uruk iránt és nem viselkedtek a 

kellő tisztelgő alázattal Iránta. 

77. Míg nem kinyitottuk velük 

szemben a szigorú büntetés 

kapuját. És lám ők zavarodottak. 

78. És Ő az, Aki megteremtette nektek 

a hallást és a látást és a szíveteket 
(az értelmet). Mégis mennyire 

kevéssé vagytok ti hálásak. 

79. Ő az, Aki megteremtett benneteket 

a földön és Hozzá gyűjtettek majd 
össze. 

80. Ő az, Aki életre kelt és a halálba 

küld és Ő hajtja végre a nappal és 

az éjszaka váltakoztatását. Vajon 

nem fogjátok fel ésszel? 

81. De nem! Ugyanazt mondják ők, 
mint a korábban voltak mondtak. 

82. Mondják: ítHa meghalunk és 

porrá és csonttá leszünk, talán 
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feltámadunk?” 

83. „Erre már korábban ígéretet 
kaptunk mi és korábban volt 
atyáink is. Ezek csak a korábban 
éltek mesés legendái.” 

84. Mondd: „Kié a föld és azok, akik 

benne vannak? Ha tudással 
bírtok?” 

85. Azt fogják mondani: „Allah-é!” 

Mondd: „Hát nem okultok?” 

86. Mondd: „Ki a hét ég Ura, és ki a 

hatalmas Trón Ura?” 

87. Azt fogják mondani: „Allah-é 
(minden)!” Mondd: „Hát nem 

vagytok istenfélők?” 

88. Mondd: „Kinek a Kezében van 

mindennek az uralma? És Ő 
védelmet ad, ám Ellene nincs 
védekezés? Ha tudással bírtok?” 

89. Azt fogják mondani: „(Mindez) 
Allah-é!” Mondd: „Hogyan lehettek 

hát varázslat által megcsalatva?” 

90. De nem! Elhoztuk nekik az 
Igazságot, ám ők bizony hazugok. 

91. Nem vett Allah maga mellé fiút és 

nem volt vele más isten. Hiszen 

minden más isten elvenné azt, amit 
ő teremtett és talán egyik a másik 
fölé kerülne. Magasztaltassék 

Allah! Mennyire felette áll Ő 
annak, amit Róla mondanak. 

92. A rejtett és a látható dolgok 
Tudója. Magasztaltassék O! 

Mennyire felette áll O mindannak, 
amit ők társítanak. 
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93. Mondd (Muhammad - Allah áldja 
meg és adjon Neki örök 

üdvösséget): „Uram! Ha 

megmutatnád nekem azt, amivel 

fenyegetésben részesülnek.” 

94. „Uram! Ne helyezz engem a bűnös 
nép közé!” 

95. Bizony Mi képesek vagyunk arra, 

hogy megmutassuk neked 

(Muhammad- Allah áldja meg és 
adjon Neki örök üdvösséget) azt, 

hogy mire tettünk nekik ígéretet. 

96. Tartsd távol a rosszat olyannal, 

ami jobb! Mi tudjuk, hogy ők mit 
mondanak. 

97. És mondd: „Uram! Én Hozzád 
menekülök a sátánok gonosz 

suttogása elől.” 

98. „És Hozzád menekülök az elől, 

hogy előttem megjelenjenek.” 

99. És midőn valamelyikhez eljön a 

halál, azt mondja: „Uram! Engedj 
engem visszatérni!” 

100. „Talán jóravaló módon cselekszem 

abban, amit hátrahagytam.” De ez 
csak egy szó, amit kimond. És 
mögöttük lesz az akadály (barzah) 

egészen addig, míg fel nem 

támasztatnak. 

101. És ha megfúvatik a Kürt, nem 
lesz közöttük rokonság azon a 
Napon és nem fogják egymást 

kérdezgetni. 

102. És azok, akiknek a mérlege 

súlyosnak mutatkozik, azok a 
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boldogulok. 

103. És akiknek a mérlege könnyűnek 

mutatkozik, azok önmagukat 

taszították a kárhozatba és örök 

időkre a Pokolban maradnak. 

104. A Tűz az arcukat égeti és szájuk 

eltorzul abban. 

105. Talán nem olvastattak fel nektek 

az Én Jeleim? Ám ti 

meghazudtoltátok azokat. 

106. Mondják: „Urunk! A romlásunk 

erőt vett rajtunk és bizony 

tévelygő nép voltunk.” 

107. „Urunk! Engedj ki belőle minket! 
Ha még egyszer ezt tesszük, 

bizony bűnösök vagyunk.” 

108. Mondja (a Magasztos Allah): 
„Eredjetek! Ne beszéljetek 

Hozzám!” 

109. Van egy csoport az Én szolgáim 

között, akik mondani szokták: 

„Urunk! Hiszünk. Bocsáss meg 

nekünk, és könyörülj rajtunk! Te 

vagy a legjobb Könyörülő.” 

110. És ti gúnyként vettétek őket, 

mígnem ők elfeledtették veletek 

az Énrólam történő megemlékezést. 
És ti nevettetek rajtuk. 

111. Én ma jutalomban részesítem 

őket állhatatos kitartásukért. 

Bizony ők a győztesek! 

112. Mondja (a Magasztos Allah): 

„Hány évig tartózkodtatok a 

földön?” 
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113. Azt mondják: „Egy napig 

tartózkodtunk, vagy a nap egy 

részéig.” Ám kérdezd meg a 
számolókat! 

114. Mondja (Allah, a Magasztos): 
„Csak rövid ideig voltatok ott, ha 
tudtátok volna.” 

115. „Vagy azt hittétek, hogy merő 

szórakozásból teremtettünk 

benneteket és hogy ti nem fogtok 
Hozzánk visszatérni?” 

116. Magasztaltassék Allah, a Király, 

az Igazság! Nincs más isten csak 

Ő (Iá iláha illa Huwa), a Kegyes 
Trón Ura. 

117. És az, aki Allah mellett más 

istenhez fohászkodik, holott nincs 

erre bizonyítéka, annak 

számadása az Uránál lesz! 

Bizony a hitetlenek nem 
boldogulnak. 

118. És mondd (Muhammad- Allah 

áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget): „Uram! Bocsáss 
meg és irgalmazz! Te vagy a 
legjobb Irgalmazó!” 

* 
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! A Világosság (vagy A Fény) /24./ 
An-Nüru1 c. szúra. 

Medinai. 

Verseinek száma: 64. 

Al-Hasr c. szúra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 

nevében 

1. (Ez egy) Süra (a Korán egy 
fejezete), amelyet lebocsátottunk 

és kötelezően előírttá tettünk. 

Jeleket és világos magyarázatokat 
bocsátottunk le benne. Talán 

okultok az intésből! 

2. A parázna nőt és a parázna férfit, 

mindkettőjüket száz 
korbácsütéssel2 korbácsoljátok 
meg!3 És Allah vallására való 

)ül>* 

4$ <J?jA &Í5 

1 A szúra címe a 35.-40. versekből ered, ahol is Allah fénye, világossága íratik le. 

2 Ebben a Kegyes Versben a Magasztos Allah a házasságtörés, és a paráznaság hadd 

által történő büntetését írja le a hívőknek. A bikr esetében a hadd büntetése, ahogyan 

az a Versben is olvasható száz korbács ütés, amihez még hozzáadódhat egy egyéves 

száműzetés is. Többen a jogtudósok közül azt mondják a megkövezés benne volt a 

Könyvben, ám eltöröltetett a recitálása, de megmaradt a törvényi alkalmazása. Imám 

Ahmad szerint kötelező a muhsana paráznasága esetén a korbácsolás, megfelelően a 

Vers tartalmának, és a megkövezés, a Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) sunnah-jának megfelelően. CA1I bin Ab! Tálib-tól (Allah legyen elégedett 

vele) maradt fenn: Egy muzulmán muhsana asszony paráznaságot követett el. 

Csütörtökön megkorbácsolták és pénteken megkövezték. Majd mondta: 

Megkorbácsoltattam Allah Könyve szerint és megköveztettem Allah Küldötte (Allah 

áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) sunnah-ja alapján. 

3 A nem házas esetében (akit arabul bikr-nek nevezünk): 

Abü Hurayra hagyományozta: Allah küldötte (Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) ítéletet hozott egy személlyel kapcsolatban, aki paráznaságot követett 

el, ám nem volt házas: egy éves száműzetés és a hadd (törvényileg előírt, száz 

korbács ütés) büntetés végrehajtása. Al-BuhárI Sahih-ja N. 6444 

Házas esetében (akit arabul muhsana-nak nevezünk): Gabir bin cAbdulláh al-Ansárl 

hagyományozta: Egy férfi a Banü Aslam törzsből eljött a Prófétához (Allah áldja 

meg és adjon Neki örök üdvösséget) és elmondta neki, hogy paráznaságot (az-ziná) 

követett el. Négyszer tett tanúságot maga ellen. Allah Küldötte (Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget) megparancsolta, hogy kövezzék halálra, hiszen házas 
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tekintettel ne fogjon el benneteket 

könyörület velük szemben, ha 
igazán hisztek Allah-ban és az 
Utolsó Napban! És kettejük 

büntetésénél legyen jelen a hívők 
egy csoportja! 

3. A parázna férfi csak parázna nőt, 
vagy társító nőt vehet el és a 

parázna nőt is csak parázna férfi 
veheti el, vagy társító. Tilos ez a 
hívők számára. 

4. És azok, akik tiszta, erényes 

asszonyokat vádolnak meg, majd 
pedig nem tudnak négy tanút 
előhívni, korbácsoljátok meg őket 
nyolcvan korbácsütéssel1! És 
tőlük soha többé ne fogadjatok el 

tanúságtételt! Ők a bűnösök. 

5. Kivéve azokat, akik ezután 
megbánják bűneiket és a jó útra 
térnek. Bizony Allah Megbocsátó 

jJo CfÁ \ Sí i 

ember volt. Al-BuharT Sahíh-ja N. 6429 

cÁ’isa-tól: A Qurays törzset nagyon foglalkoztatta egy Mahzüm-beli asszony ügye, 

aki lopott. Azt mondták: Ki fog beszélni az érdekében Allah Küldötténél (Allah áldja 

meg és adjon Neki örök üdvösséget)? Mondták: Ki más is merészelne ilyet tenni, mint 

Usáma bin Zayd, Allah Küldöttének (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) 

kedves embere. Usáma tehát beszélt róla. Allah Küldötte (Allah áldja meg és adjon 

Neki örök üdvösséget) mondta: ‘Talán a Magasztos Allah egyik törvényi előírásával 

kapcsolatban kérsz közbejárást?’ Majd felkelt és beszédet intézett az emberekhez: 

‘Bizony azok, akik előttetek éltek pusztulásra voltak ítélve, mivel ha az előkelő lopott 

közöttük azt hagyták. Ám ha a gyenge lopott közöttük arra kiszabták a törvényi 

büntetést. Allah-ra mondom! Ha Fatima, Muhammad (Allah áldja meg és adjon Neki 

örök üdvösséget) leánya lopna, neki is levágatnám a kezét.’ 

1 A rágalmazás is a hadd által sújtott bűnök közé tartozik. Tehát a muhsana-t 

rágalmazóra kell a nyolcvan korbácsütést kiróni (ha a vád igaznak bizonyul). De ha 

erényes, házas muzulmán férfit rágalmaznak meg, annak megrágalmazóját is 

hasonlóképpen kell büntetni. 

Akkor bizonyított a vád ha a férj úgy találja, hogy más férfinek a nemiszerve az ő 

feleségének a nemi szervében benne van, ahogyan al-milu fid-mukhulati (a fekete 

szemfesték található a festéktartóban.) Tehát konkrétan meglátja az aktust. 
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és Megkönyörülő. 

6. És azok, akik saját feleségeiket 
vádolják meg1 és nincsenek 

tanúik csak saját maguk, akkor (a 

vádló) négyszer esküdjön meg 

Allah-ra, hogy ő az igazat szólók 

közül való2. 

7. És az ötödik esküvéskor úgy: 

uAllah átka reá, ha a hazugságokat 

állítok közül való3.” 

8. És lekerül a büntetés (a hadd, a 

1 Ebben a Kegyes Versben a Ifán-ról olvashatunk, amely szintén a hadd által sújtott 

bűnök sorába tartozik. 

2 Az Iszlám történetének első Ifán-ja a következő hagyományban olvasható: Ibn 

cAbbás-tól maradt fenn, miszerint Hilál bin Umayya megvádolta a feleségét Allah 

Küldötténél (Allah áldja meg és adjon neki örök üdvösséget) Sárik bin Sahmá’-val. 

Az ügyet a Próféta (Allah áldja meg és adjon neki örök üdvösséget) elé vitte. Allah 

Küldötte (Allah áldja meg és adjon neki örök üdvösséget) mondta: A bizonyítékot, 

vagy a hadd büntetés fog a hátadra sújtani. Ő mondta: Ó, Allah Küldötte! Ha valaki 

közülünk látja, hogy egy férfi van a feleségünkön, az elindul bizonyítékot keresni. 

A Próféta (Allah áldja meg és adjon neki örök üdvösséget) pedig mondta: A 

bizonyítékot vagy a hadd büntetés kerül a hátadra. Arra mondom, Aki Téged az 

Igazsággal elküldött én az igazat szólók közül való vagyok. Ó, bárcsak bocsátana le 

Allah valamit, ami mentesítené a hátamat a hadd büntetése alól. Ekkor Gábriel 

lehozta a 24:6 Verset. Ekkor a Próféta (Allah áldja meg és adjon neki örök 

üdvösséget) elküldetett értük, jött Hilal és négyszer tanúságot tett, az ötödiknél 

megállították és mondták neki: Féld Allah-ot, hiszen ez már kötelező és bizony az 

evilági lét büntetése könnyebb, mint a Túlvilág büntetése. A Próféta (Allah áldja 

meg és adjon neki örök üdvösséget) mondta: Allah tanúsítja, hogy egyikőtök hazug. 

Van-e közöttetek bűnbánó? Majd felállt az asszony is és tanúságot tett. Mikor az 

ötödik esküvéshez ért megállították és mondták neki: Féld Allah-ot, mert ez már 

kötelező érvényű. Ibn cAbbas mondta: Egy kicsit habozott és várakozott. Már-már 

azt hittük visszavonja. Majd az asszony folytatta: Allah haragvása reá, ha a férje az 

igazat mondja. A Próféta (Allah áldja meg és adjon neki örök üdvösséget) pedig 

elválasztotta őket válás nélkül. A Próféta (Allah áldja meg és adjon neki örök 

üdvösséget) pedig mondta: Ha az asszony fekete szeműt, húsos fenekűt és erős, 

vastag lábút szül, akkor a gyerek Sárik bin Sahmá’-é. Majd végül ilyet szült. A 

Próféta (Allah áldja meg és adjon neki örök üdvösséget) mondta: Ha nem lett volna 

az, ami már Allah Könyvéből elhangzott, akkor nekem és az asszonynak még 

megbeszélni valónk lett volna. 

3 Ha igaznak bizonyul az állítása, akkor a megvádolt asszonyon végrehajtják a zúzá¬ 

ért (paráznaságért, házasságtörésért) járó büntetést. 
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halálra kövezés) róla (a megvádolt 

asszonyról), ha négy tanúsággal 
igazolja, Allah-ra, hogy a vádló 

(férj) a hazugok közül való. 

9. És ötödszörre úgy, hogy Allah 
haragja reá (az asszonyra), ha az 
(a férj az) igazat szólók közül 
való. 

10. Ha nem lett volna Allah túláradó 
kegye rajtatok és könyörülete 
irántatok (úgy már büntetéssel 

sújtott volna benneteket)! Allah 

bizony az, Aki elfogadja a 

bűnbánatot és Bölcs. 

11. És bizony azok, akik hazugságot 
hoztak elő - ők egy csoport 

közületek1. És ne gondoljátok, 

Í&&í4'fij’krü‘Ml 

1 Ez a híres és ismert 'Rágalmazás vers’ (al-ifku). A rágalmazás ^’isa a Próféta - 

Allah áldja meg és adjon Neki Örök üdvösséget- felesége ellen hangzott el. 

Tudósított engem ScÍTd bin al-Musayyib, és cUrwa bin az-Zubayr valamint cAlqama 

bin Waqqás és cUbaydullah bin cAbdullah bin cUtbata bin Mascüd, cÁ’isa (Allah 

legyen elégedett vele), a Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) 

hagyományáról, midőn a „hazugsággal vádolok” (ahlu-l-ifk) mondták neki, amit 

mondtak. Ám Allah felmentette ezen vádaskodások alól. Megemlítették, hogy cÁ’isa, 

aki a Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) felesége, azt mondta: 

„A Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) ha utazásra indult, sorsot 

húzott a feleségei között és akire sor került, az ment a Prófétával (Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget) azon az úton. Egyik portyája alkalmával szintén ezt tette, 

és énrám esett a választás. Én utaztam Allah Küldöttével (Allah áldja meg és adjon 

Neki örök üdvösséget), Ez azután történt, hogy a ,}iigáb” (fejkendő, kendő, ami a 

muzulmán asszonyok jellegzetes viselete) kinyilatkoztatott.” Engem a 

tevenyergemben (haudag) vittek, amelybe felszálltam, és mentünk, míg a Próféta 

(Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) be nem fejezte a portyáját. Azután 

hazafelé indultunk és közeledtünk Medinához. Egyik este, midőn az indulásra jelt 

adott, én is felkeltem és elindultam. Mentem, míg el nem hagytam a sereget. És 

miután elvégeztem a dolgomat, visszatértem a hátas állatomhoz, ekkor megérintettem 

a mellemet, és észrevettem, hogy az ónix (féldrágakő, az achát egyik fajtája, fekete¬ 

fehér mintázatú. A Fordító) nyakláncom elszakadt. így visszatértem hát és a láncot 

kerestem és a lánc utáni vágyakozás visszatartott engem. Eközben azok az emberek, 

akik engem vittek az út során elindultak és vitték a tevenyergemet amelyben utazni 

szoktam és feltették a teve hátára. Ők úgy gondolták, hogy én abban vagyok (ezek a 
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nyergek zárt, kosárszerü építmények voltak A Fordító). (cÁ’isa) azt mondta, hogy a 

nők ebben az időben vékonyak voltak, nem nyomtak nagy súlyt, nem voltak 

elhízottak, az ételből csupán apró falatokat ettek. így az emberek, akik felrakták a 

nyergemet nem tartották különösnek, hogy az könnyű. Ekkor én fiatal lány voltam. 

Tehát a többiek elindultak, vezetve a tevéket. Ezután én megtaláltam a láncomat, 

miközben a sereg haladt. Visszatértem oda, ahol induláskor voltak, ám ott egy lelket 

sem találtam. Megtisztítottam a helyet, ahol voltam és azt gondoltam, hogy az 

emberek hiányolni fognak és visszatérnek értem. Ahogyan a helyemen ültem, 

eluralkodott rajtam az álom, elszenderedtem. És ekkor Safivan bin al-Muattal as- 

Sulaml, majd ad-Dakwáni (Itt egyetlen személyről van szó az „as-Sulaml” csupán 

hovatartozását jelöli: törzs, nemzetség, család stb. Ugyanígy az „ad-Dakwánf’ jelző is. 

A Fordító), aki a sereg mögött járt egész éjszaka utazva, elért arra a helyre, ahol én 

voltam, és egy alvó test fekete foltját látta. Odajött hozzám, megismert, amikor 

meglátott, hiszen látott engem a „higab” előtt is. Arra ébredtem fel, hogy a következő 

szavakat mondja: "inná li-Lláhi wa inna ilayhi rágf üna", (Ezt arabul Jstirgö0”-nak 

nevezzük, ami magyarul a következőt jelenti: ‘Bizony Allah-é vagyunk és Flozzá 

térünk meg.’) Mikor meglátott, a í(gilbáb”-ómmal eltakartam az arcomat. (A gilbab 

egy női ruhadarab, amellyel az asszonyok a fejüket és a mellkasukat takarják el. Ez 

nagyobb, mint a himár, amely csak a fej eltakarására elegendő. A Fordító) Allah-ra, 

egyetlen szót sem szólt hozzám és nem is hallottam tőle egy szót sem, kivéve azt 

mikor az istirga-í mondta, miközben letérdepeltette a tevéjét. Felültem a tevére, 

amelyet ő vezetett. Elértük a sereget, miután az a déli hőség miatt megállt. És 

elveszett, aki elveszett az én ügyemben, A hazugságot és a rágalmat felkarolta 

cAbdulláh bin Ubayy bin Salül. Miután megérkeztünk Medinába, egy hónapig 

panaszaim voltak. Az emberek pedig eközben a hazugság, a vádaskodás dolgában 

beszélgettek, amiről nem is tudtam semmit. Ami engem zavart a fájdalmaimban az az, 

hogy nem láttam a Prófétától (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) azt a 

kedvességet és jóságot, amit tapasztalni szoktam ha panaszkodom. A Próféta (Allah 

áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) csak belépett, köszönt és megkérdezte: 

‘Hogyan vagytok?’ Ez az, ami kínzott engem és nem is tapasztaltam rosszabbat, míg 

gyógyulásom után ki nem léptem a házból. Velem jött Umm Mistah (Mistah anyja, 

aki Abü Rahm bin al-Muttalib bin cAbd Mandf lánya, az anyja pedig Sahr bin cÁmir 

lánya, Abü Bakr as-Siddiq nagynénje, a fia pedig Mistah bin Utata bin cAbbad bin 

CA bdi-l-Muttalib.) Elindultunk azon hely felé, ahol szükségletünket szoktuk végezni, 

csupán éjszaka mentünk ki. Ez még azelőtt volt, hogy a házunk közelében 

készítettünk volna illemhelyet. Úgy cselekedtünk, mint a korábbi arabok, akik a 

sivatagban tisztultak meg. Én és Umm Mistah a házam felé fordultunk, miután 

elvégeztük szükségünket, akkor Umm Mistah felbukott a köpenyében és ezt mondta: 

„nyomorult Mistah”. Mondtam neki: „Milyen rossz dolog az, amit mondtál. Olyan 

embert szidalmazol, aki részt vett a Badr-i portyán. Mondta: „Miért véded, hát nem 

hallottad, hogy mit mondott?” - válaszolta. Megkérdeztem, hogy mit mondott. És 

ekkor elmondta nekem a hazugság népének lahlu-l-ifkl szavait, erre még betegebb 

lettem. Miután visszatértem a házba, bejött a Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki 

örök üdvösséget), köszöntött és ezt mondta: „Hogyan vagytok?” így szóltam hozzá: 

„Megengeded-e nekem, hogy elmenjek a szüléimhez? Most már tőlük szeretném 

megtudni a hírt és megbizonyosodni felőle!” A Próféta (Allah áldja meg és adjon 
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Neki örök üdvösséget) megengedte ezt nekem. És én elmentem a szüléimhez és 

kérdeztem anyámtól: „Anyám, miért beszélnek az emberek erről?” Ő válaszolt: 

„Leánykám! Ne vedd a szívedre! Allah-ra mondom, bármikor ha egy tiszta asszony él 

egy férfival, ám több felesége is van, ilyenkor az emberek a szájukra veszik.” Ekkor 

azt mondtam: „Magasztaltassék Allah!” Az emberek pedig beszéltek róla. Azon az 

éjszakán sírtam, reggelig nem álltak meg a könnyeim, elaludni sem tudtam, még 

reggel is sírtam. Ekkor a Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) 

hivatta cAli bin Abí Talib-ot és Utáma bin Zayd-ot, midőn a sugallat késlekedett, hogy 

megkérdezze kettejüket és a tanácsukat kérje, vajon elváljon-e a családjától. Utáma 

bin Zayd azt tanácsolta a Prófétának (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget), 

hogy gondoljon arra, hogy a családja mentes ezektől, tiszta. Továbbá gondoljon arra, 

ami szeretet benne van velük szemben. Utáma azt mondta: „Ó, Allah Küldötte! A 

családodról csak jót tudunk mondani!” CAIT bin abl Tálib pedig ezt mondta: „Ó, Allah 

Küldötte! Nem vitt téged Allah nehéz helyzetbe, hiszen sok nő van még rajta kívül 

(vagy hozzá hasonló). És ha megkérdezed a szolgálólányt, ő igazolni fogja a hírt.” 

Ekkor a Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) behivatta Barira-1 és 

kérdezte: „Ó, Bariral Láttál-e valami olyat cÁ’isa -val kapcsolatban, ami zavart volna 

téged?” Barira válaszolt: „Arra, Aki téged az Igazsággal küldött el! Nem. Csupán 

fiatal korát lehet felemlíteni.” Felállt a Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) és felmentette magát cAbdulláh bin Ubayy bin Salát-tói és így folytatta 

midőn a minbar-on (szószék) állt: „Ó muzulmánok gyülekezete! Ki ment fel engem 

attól az embertől, akiről azt hallottam, hogy a családomat bántalmazza és 

szidalmazza? Ám Allah-ra! A családomról csak jót mondhatok. És említettek egy 

férfit, akiről szintén csak jót tudok, ő csak velem együtt lépett be a családomhoz.” 

Sacd bin Mucád al-Ansári felállt - Allah legyen kegyes hozzá - és mondta: „Én 

felmentelek alóla, ó Allah küldötte! És ha az al-Aws-ból származik, elvágjuk a torkát! 

Es ha a Hazrag-beli testvéreink közül való, te parancsot adsz nekünk és mi 

megtesszük azt.” Ekkor felállt Sacd bin cUbáda, aki a Hazrag vezetője volt, aki 

jóravaló ember volt, ám elragadta őt a hév és azt mondta Sacd bin cUbáda -nak: 

„Allah életére! Hazudsz. Nem fogod megölni és nem is vagy képes rá! Ekkor felállt 

Usayd bin Hudayr, aki Sacd nagybátyjának a fia volt és mondta Sacd bin cUbáda-nak: 

„Hazudsz. Allah-ra. Bizony meg fogjuk ölni. Te bizony képmutató vagy, egy másik 

képmutatóért harcolsz!” A két törzs , az Aws és a Hazrag egészen felzúdult már-már 

úgy tűnt egymást kezdik gyilkolni és eközben a Próféta (Allah áldja meg és adjon 

Neki örök üdvösséget) a szószéken volt és állandóan csitította, csillapította őket, míg 

végül megnyugodtak és elhallgattak. cA’isa mondta: „Azon a napon sírtam, könnyeim 

nem álltak el, aludni nem tudtam és a szüleim már azt hitték a sírás tönkretesz. És míg 

ők nálam ültek, miközben én sírtam, egy Ansár-beli asszony akart bejönni hozzám, 

akit be is engedtem. Leült mellém és velem sírt. Amíg így voltunk bejött hozzánk a 

Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) köszöntött és leült. Azóta, 

hogy elhangzott az, ami elhangzott, még nem ült le nálam. Egy hónapig maradt úgy, 

hogy nem kapott sugallatot az én ügyemmel kapcsolatban.” Mikor leült így szólt: „Ó 

CA ’isal Ez és ez jutott a tudomásomra rólad. Ha ártatlan vagy, Allah ártatlannak 

nyilvánít, felment téged. Ám ha bűnt követtél el, Allah-tól kérd annak bocsánatát és 

Hozzá fordulj bűnbánatoddal, hiszen ha a hívő szolga bevallja bűnét és megbánja azt, 

Allah megbocsátással fordul feléje.” cÁ’isa így folytatta: Amikor a Próféta (Allah áldja 
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meg és adjon Neki örök üdvösséget) befejezte a mondanivalóját, megálltak a 

könnyeim és mondtam az apámnak: „Válaszolj helyettem a Prófétának (Allah áldja 

meg és adjon Neki örök üdvösséget)!” Ő azt mondta: „Allah-ra” Nem tudom mit 

mondjak a Prófétának (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget).” Ekkor 

anyámhoz fordultam: „Válaszolj helyettem a Prófétának!” Ő azt mondta: „Allah-ra! 

Nem tudom mit mondjak a Prófétának! (Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget)” Ekkor így szóltam: „Én egy fiatal lány vagyok, nem olvasok sokat a 

Koránból, Allah-ra mondom! Tudom, ti hallottátok ezt a hírt, ami elterjedt közöttetek 

és már-már hitelt is adtatok annak és kezdtétek elhinni. És ha azt mondtam volna 

nektek, hogy én ártatlan vagyok és Allah tudja, hogy én ártatlan vagyok, ti nem 

hittétek volna el. Ám ha beismerem a dolgot, ám Allah tudja, hogy én attól mentes 

vagyok, ti elhittétek volna. Allah-ra! Nem találok hozzám és hozzátok hasonló 

példázatot csak, amit József apja mondott: (Szép türelem. Allah az, Akihez segítségért 

lehet folyamodni azzal szemben, amit ti szóltok. 12:18.) Ezután elfordultam és 

lefeküdtem az ágyamra.” cÁ’isa folytatta: „És én ekkor, Allah-ra, tudtam, hogy 

ártatlan vagyok és a Magasztos Allah igazolta az ártatlanságomat, ám Allah-ra, nem 

gondoltam, hogy az én ügyemben valami is ki fog nyilatkoztatni, amit hirdetni 

fognak. Hiszen ügyem jelentéktelenebb volt a szememben annál, mintsem Allah szólt 

volna róla, úgy hogy az majdan recitáltatik. Ám azt kívántam, hogy a Prófétának 

(Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) álmában látomása legyen, amelyben 

Allah felment engem. Allah-ra! Addig a Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) nem mozdult a helyéről és senki sem ment ki addig a családjából, míg 

Allah le nem bocsátotta a sugallatot a Prófétájára. És elfogta őt az erős láz, amely 

mindig erőt vett rajta a sugallat idején, míg végül fokozatosan le nem húzódott az 

arcán, mint gyöngyöző izzadságcseppek, noha hideg téli napon volt ez és ez a szó 

súlyosságától volt, amely reá bocsáttatott. Elmúlt a Próféta (Allah áldja meg és adjon 

Neki örök üdvösséget) szorongása és nevetett és úgy tűnik az első szó, amit kiejtett ez 

lehetett: „Örvendezz cÁ’isa\ Hiszen Allah - magasztaltassék - ártatlannak nyilvánított 

téged.” És mondta nekem az anyám: „Állj fel és menj oda hozzá!” így válaszoltam: 

„Allah-ra! Nem teszem azt és nem adok hálát senkinek, csupán Allah-nak. Ő az. Aki 

mentességemet és ártatlanságomat lebocsátotta.” És ekkor a Magasztos Allah 

leküldte: /11. vers/, azaz az előbbi tíz teljes verset. És miután Allah ezt lebocsátotta a 

mentességemet illetően, Abü Bakr - Allah legyen kegyes hozzá - ezt mondta Mistah 

bin Utata-nak, akit anyagiakkal segített rokonsága, és szegénysége miatt: „Allah-ra! 

Nem adok többet neki soha semmit, azért, amit CA ’isa-ról mondott.” Ekkor Allah 

kinyilatkoztatta 122. vers/. Abü Bakr mondta: „De igen, azt szeretném, ha Allah 

megbocsátana nekem.” És újra kezdett Mistah-nak segíteni ugyanúgy, amint 

korábban. Mondta: „Allah-ra! Nem veszem el tőle soha többé.” cÁ’isa mondta: „A 

Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) megkérdezte Zaynab-ot, 

Gahs lányát, aki szintén a felesége volt, az én ügyemről: „Ó Zaynab\ Mit tudtál és 

hogyan vélekedtél?” Ő pedig válaszolt: „Ó Allah küldötte! Óvom hallásomat és 

látásomat. Allah-ra! Csak jót tudtam.” CÁ’isa mondta: „Ő volt az, aki a Próféta (Allah 

áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) feleségei közül versengett velem, és túl 

akart tenni rajtam, ám Allah az istenfélelemmel segítette. Ám testvére, Hamna bint 

Gahs, tovább harcolt vele. És elmúltak azok között, akik elmúltak a ‘Hazugság és 

rágalmazás Népe közül’.” Al-BuhárI SahJh-ja N. 4473 
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hogy az rossz nektek, sőt inkább 

ez jobb nektek. Közülük minden 

férfinak az jár, amilyen bűnt 

elkövetett és aki közülük a 

legnagyobbat követte el, annak 
hatalmas büntetés jár. 

12. Midőn a hívő férfiak és nők 

meghallották ezt, nem gondolták- 

e ezt jobbnak magukban, és 

mondták: „Ez (a vád) világos 
hazugság.” 

13. Miért nem hoztak elő ennek 

bizonyságául négy tanút? És 

mivel nem hoztak tanúkat, ők 
bizony Allah előtt hazugok. 

14. És ha nem lenne Allah túláradó 
kegye és könyörületessége 

irántatok az evilágon és a 
Túlvilágon, bizony azért, amit 

beszéltetek, hatalmas büntetés 

érne benneteket. 

15. És midőn a szájatokra vettétek és 

olyat beszéltetek, amiről nincs 

nektek tudásotok, ezt semmiségnek 

gondoltátok. Ám Allah előtt 
hatalmas dolog ez. 

16. És midőn meghallottátok, miért 
nem mondtátok: „Nem illendő 
nekünk erről beszélnünk.” 

Magasztaltassál (Ó, Allah!)! 
Hatalmas rágalom ez. 

17. Allah figyelmeztetve int benneteket 
nehogy valaha is hasonlót tegyetek, 
ha igazán hívők vagytok. 

18. Allah magyarázza nektek a Jeleket. 
Allah Tudó és Bölcs. 

tejelj 

■Mi >v-> ~- offö 

tfSf.tl' 
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19. Bizony azok, akik azt szeretik, ha 

fertelmes bűn híre terjed azokkal 

kapcsolatban akik hisznek, az 

ilyeneknek fájdalmas büntetés jár 

az evilágon és a Túlvilágon. 
Allah tudja, ám ti nem tudtok. 

20. Ha nem lenne Allah túláradó 

kegyelme és könyörületessége 
irántatok (akkor már büntetésében 

részesített volna benneteket). Allah 

Könyörületes és Irgalmas! 
Hizb36. 

21. Ó ti, akik hisztek! Ne kövessétek 

a sátán nyomdokát! És az, aki a 

sátán nyomdokait követi, annak 
az a fertelmeset és az elvetendőt 

parancsolja meg. És ha nem lenne 

Allah túláradó kegyelme és 
könyörületessége irántatok, soha 
nem lenne senki megtisztult 

közöttetek. Ám Allah azt tisztít 
meg, akit Ő akar. Allah Halló és 

Tudó. 

22. A jólétben és gazdagságban élők 

ne esküdjenek arra, hogy nem 

juttatnak a rokonságnak és a 
szegényeknek és az Allah Útján 

kivonulóknak! Ám bocsássanak 

meg és tanúsítsanak elnéző 

jóindulatot! Vajon azt 

szeretnétek-e, hogy Allah ne 

bocsásson meg nektek? Allah 

Megbocsátó és Megkönyörülő. 

23. Bizony azok, akik az erényes, 

szemérmüket mindig szigorúan 

őrző hívő asszonyokat vádolják 

meg, átkoztassanak el az evilágon 

(f) 

SÍJj 

0^ 
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és a Túlvilágon; hatalmas 
büntetés jár nekik.1 

24. Azon a Napon, amikor tanúságot 
tesz ellenük a nyelvük és a kezük 

és a lábuk arról, hogy mit 

követtek el. 

25. Azon a Napon Allah a valós, 

teljes járandóságukat adja meg 

nekik, és megtudják, hogy Allah 

a nyilvánvaló Igazság. 

26. Az alávaló nők az alávaló 

férfiakhoz, az alávaló férfiak 

pedig az alávaló nőkhöz tartoznak. 
A rendes nők a rendes férfiakhoz, 

és a rendes férfiak a rendes 

nőkhöz tartoznak, az ilyenek 

mentesek attól, amit mondanak 
(róluk). Megbocsátás és kegyes 

gondoskodás2 * jár nekik. 

27. Ó ti, akik hisztek! Ne lépjetek 

mások házába addig, míg engedélyt 

nem kértetek és köszöntitek annak 

lakóit. Ez jobb nektek. Talán 
okultok az intésből! 

28. És ha abban nem találtok senkit, 

akkor ne lépjetek be oda, amíg 

engedélyt nem kaptok és ha az 

mondatik nektek: ^Forduljatok 

>jí 

oí5íí|>- 

1 Abü Hurayra hagyományozta a Prófétától (Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget), aki mondta: (Kerüljétek el a hét pusztulásba vivőt!) Mondták: Ó, Allah 

Küldötte! Melyek azok? Mondta: (Társítás Allah-al szemben, a mágia, (varázslás), 

egy olyan lélek elpusztítás, amelyet Allah megtiltott, kivéve ha jogos az, az uzsora 

habzsolása, az árva vagyonának pazarlása, elfordulás a harc napján, az erényes, 

szemérmüket mindig szigorúan őrző hívő asszonyok megvádolása.) Al-BuhárI 

Sahih-ja N. 6465 

2 Itt az arab szövegben a 4rizqun karlmurí kifejezés áll ítkegyes gondosodás” 

jelentésben, ám a Paradicsomra utal. 
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vissza!” Hát forduljatok vissza! 

Ez tisztább dolog a számotokra. 

És Allah tudással bír arról, hogy 

ti mit cselekedtek. 

29. Nem bűn rátok nézve, ha lakatlan 

házba léptek be, amelyben 

szükségleteteket szolgáló dolog 
van. Allah tudja, hogy ti mit 
tesztek nyilvánosan és azt is, 

hogy mit rejtetek el. 

30. Mondd a hívő férfiaknak, hogy 
süssék le tekintetüket és őrizzék 

szemérmüket! Ez tisztább a 
számukra. Allah-nak tudása van 
arról, hogy ti mit tesztek. 

31. És mondd a hívő nőknek, hogy 

süssék le tekintetüket és őrizzék 
szemérmüket és díszeiket ne 
mutassák ki csak azt, ami látható! 
Kendőjükkel takarják el 

ruhakivágásukat1 és díszeiket ne 
mutassák meg csak a férjeiknek, 
vagy az atyáiknak, vagy a férjeik 
atyáinak, vagy a fiaiknak, vagy a 
férjük fiainak, vagy a 
testvéreiknek, vagy a testvéreik 
fiainak, vagy a lánytestvéreik 

fiainak, vagy az asszonyaiknak, 

vagy mit jobbjuk birtokol, vagy 
az olyan szolgáiknak, akiket nem 
füt vágy a férfiak közül, vagy a 
gyermekeknek, akik még nem 

értik az asszonyok szemérmét!2 

ÓH? 

1 cÁ’isa-tól maradt fenn: Allah legyen irgalmas az első, korai kivonuló asszonyokkal 

szemben. Midőn Allah kinyilatkoztatta (Kendőjükkel takarják el ruhakivágásukat) 

részt, ők kisebb darabokra tépték murüújaikat (kendő vagy kötény) és ezek 

darabjaival takarták el kezeiket és arcaikat. Al-Buhárl Sahíh-ja N. 4480 

2 Az itt felsoroltak az asszonynak azon rokonsági fokai közé tartoznak, akiket arabul 
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És ne topogjanak lábaikkal! így 

kiderülhetne az, amit elrejtenek 

díszeikből! Forduljatok bűnbánattal 
Allah-hoz, ó ti hívők mindannyian! 
Talán boldogultok. 

32. Házasodjatok közületek azokkal, 
akik magányosak, vagy j óravaló 
szolgálóitokkal és 
szolgálólányaitokkal! Ha ők 

szegények, Allah az O túláradó 
kegye révén gazdaggá teszi őket. 
Allah elégséges az Ő szolgái 

számára, (Ő a) Tudó. 

33. Legyenek önmegtartóztatóak azok, 

akik nem képesek megtalálni (az 
anyagi eszközöket) a házasságra, 
míg Allah gazdaggá nem teszi őket, 
az Ő túláradó kegye révén. És ha 

azok közül, akiket a jobbotok 

birtokol írásukat (szabaduló 
levelüket) akarják, írjátok azt meg 
nekik, ha valami jót tudtok róluk! 
És adjatok nekik Allah vagyonából, 

amit Ő adott nektek és ne 
kényszerítsétek fiatal (rabszolga) 

lányaitokat prostitúcióra, ha ők az 

erényességet akarják és így ti az 

evilági élet előnyeit vágyj átok. 
Ám ha valaki kényszeríti őket, 
Allah a kényszerítés után 

Megbocsátó és Megkönyörülő. 

34. Bizony lebocsátottunk nektek 
világos jeleket és példázatot 

azokról, akik előttetek múltak el, 

V 

"mahram, mahárim"-nak nevezünk. Ezen személyek bármelyikével tilos a 

házasság. Ezek előtt az asszony megjelenhet a díszeiben, de minden csábító és 

túldíszítettség szándéka nélkül. 
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és intő figyelmeztetést az 

istenfélők számára. 

35. Allah az egek és a föld 

Világossága! Világosságának 

példázata olyan, mint egy a fal 

mélyedésében lévő fülke, 

amelyben lámpás van. A lámpás 

egy üvegben van és az üveg 

mintha ragyogóan fénylő égitest 
lenne. Egy áldott fa, az olajfától 
kap lángra, amely sem nem 

keleti, sem pedig nyugati. Már az 

olaja is majdnem fénylőn világít, 

jóllehet tűz még nem is érintette. 

Világosság a világosságon! Allah 

azt vezeti az 0 világosságához, 
akit akar. Allah a példázatokat 

adja az emberek részére. Allah- 

nak mindenről tudása van. 

36. Olyan házakban (mecsetek), 

amelyekre Allah engedélyt adott, 
hogy felemeljék 

(magasztosságukban és 

tisztaságukban) azokat, a Neve 

említtessen bennük és Őt 

magasztalják azokban reggeleken 
és estéken. 

37. Férfiak, akiket sem kereskedés 

sem adás-vétel nem térít el az 

Allah-ról történő megemlékezéstől, 
(sem attól, hogy) az imát 
elvégezzék és a zakát-ot megadják. 

Félik azt a Napot, amidőn a szívek 

és a tekintetek felfordíttatnak (a 

Feltámadás Napja borzalmaitól). 

38. Flogy Allah megjutalmazza őket 

a legjobb tetteik szerint és az Ő 

jeJ'J )j oyU "'jj ÜÍ-s 
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túláradó kegyelme révén még 
hozzá is tegyen ahhoz! És Allah 
gondoskodik arról akiről akar, 

számolgatás nélkül. 

39. És azok, akik hitetlenkednek, az ő 
cselekedeteik olyanok, mint a 
délibáb a lapos rónán. A szomját 

oltani akaró víznek gondolja 
egészen addig, míg el nem éri és 
nem talál ott semmit. Ám ott 
Allah-ot találja maga előtt és Ő 

teljes mértékkel egyenlíti ki 
számadását. Allah gyors a 
számonkérésben. 

40. Vagy olyanok, mint a sötétségek 

egy tengerben, amely végtelenül 
mély. Hullám borítja és fölötte 

újra hullám, afölött felhő, 
sötétségek egymás fölött. És ha 
valaki kinyújtja a kezét alig látja 
azt (a kinyújtott kezet). Akinek 

Allah nem ad világosságot, annak 

nincs világossága. 

41. Talán nem láttad (Muhammad- 
Allah áldja meg és adjon Neki 

örök üdvösséget), hogy minden 

és mindenki Allah dicsőségét 

zengi az egekben és a földön, 
még a madarak is röptűkben, 
mindenki ismeri imáját és 
hálaadását. És Allah tudója 

annak, hogy mit tesznek. 

42. Allah-é az egek és a föld uralma. 
És Allah-hoz vezet az út. 

43. Talán nem láttad, hogy Allah 

elhajtja a felhőket, majd újra 

egyesíti azokat és felhalmozza 

^ <y<3jjt 

^ $ ^ ^ 

)^jü* 
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őket. Majd látod a bőven áradó 
esőt a hasadékaiból kilépni, majd 
lebocsát az égből hegyeket, 

amelyekben jeges hidegség 
található, azt talál el vele, akit 

akar és arról hárítja el, akiről 

akarja. És villámlása majdnem 
elveszi a szemek látását. 

44. Allah váltakoztatja az éjszakát és 

a nappalt. És bizony ebben jelek 

vannak a látók számára. 

45. Allah mindenféle állatot teremtett 
vízből. Van közöttük olyan, 

amely a hasán jár, van közöttük 
olyan, amely két lábon és van 

közöttük olyan, amely négy 
lábon. Allah azt teremt, amit 

akar. Allah mindenre képes. 

46. Tisztán érthető, világos jeleket 

bocsátottunk le. Allah azt vezérel 
az Egyenes Útra (sirátun 
mustaqimun), akit akar. 

47. Azt mondják1: ^Hiszünk Állati¬ 

ban és a Küldöttben (Muhammad- 
Allah áldja meg és adjon Neki 
örök üdvösséget), és 

engedelmeskedünk.” Majd egy 
csoport közülük hátat fordít 
ezután, ők nem hívők. 

48. Ha Allah-hoz és az Ő Küldöttéhez 

(Muhammad- Allah áldja meg és 
adjon Neki örök üdvösséget) 
hívatnak, hogy ítélkezzen 

közöttük, lám egy csoport 
közülük elfordul. 

SKj iUí l 
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A képmutatók, akik hitüket csupán külsőségekben hirdetik. 
í 



49. Ám ha az igazság náluk van, akkor 

engedelmesen jönnek hozzá. 

50. Talán a szívükben betegség van? 
Vagy kétségek gyötrik őket? 
Vagy attól félnek, hogy Allah és 

Küldötte igaztalanul bánik velük? 
Nem! Ők a bűnösök. 

51. A hívők szava csupán annyi, ha 

hívatnak Allah-hoz és az Ő 
Küldöttéhez, hogy ítélkezzen 
közöttük, hogy azt mondják: 

„Halljuk és engedelmeskedünk.” 

Ők a boldogulok. 

52. Akik engedelmeskednek Allah-nak 
és az Ő Küldöttének (.Muhammad- 

Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget), és félik Allah-ot és 
igaz istenfélelemmel vannak Iránta, 

(ilyenek) ők a győztesek. 

53. És a legigazabb esküvésükkel 
esküsznek meg Allah-ra: „Ha 
megparancsolod nekik, akkor 

kivonulnak.” Mondd: „Ne 
esküdjetek! Helyette tisztes 
engedelmesség. Hiszen Allah-nak 
tudomása van arról, hogy ti mit 

tesztek.” 

54. Mondd: „Engedelmeskedjetek 

Allah-nak és engedelmeskedjetek 
a Küldöttnek (Muhammad- Allah 

áldja meg és adjon Neki örök 
üdvösséget)! És ha elfordultok, 

őrá csak az tartozik, ami rárakatott 

és rátok az, ami rátok terheltetett. 

Ha engedelmeskedtek, úgy az igaz 
úton jártok. A Küldöttre csupán a 
világos továbbítás hárul.” 



24. An-Nuru Guz’: 18 563 Y £ ° 

55. Megígérte Allah azoknak, akik 

hisznek és jótetteket cselekszenek, 
hogy utódokká teszi őket a 

földön. Ahogyan utódokká tette 

azokat, akik előttük éltek. És (azt 

is megígérte), hogy szilárddá 

teszi nekik vallásukat, amelyet 
(az Iszlámot) Neki tetszőén 

rendelt a számukra. (Megígérte 
azt is,) hogy őket a félelem után a 
biztonság állapotába helyezi át. 
(Feltéve, ha a hívők) Engem 

szolgálnak és nem társítanak 

Mellém semmit. Ám az, aki 

ezután is hitetlen, ők a bűnösök. 

56. Tartsátok meg az imát és 

adjátok meg a zakát-ot és 

engedelmeskedjetek a Küldöttnek 

(Muhammad- Allah áldja meg és 
adjon Neki örök üdvösséget)! 
Talán könyörületben részesültök. 

57. Ne gondold, hogy azok, akik 

hitetlenkednek, képesek 

meggátolni (bármit is) a földön. 
Az ő lakhelyük a Tűz! Milyen 
szörnyű végcél ez! 

58. Ó ti hívők! Kérjenek tőletek 

engedélyt azok, akiket jobbotok 
birtokol és azok, akik még nem 

értek a serdülőkorukba közületek 
háromszor; a hajnali ima előtt és 
midőn ruháitokat leveszitek a déli 

időszakban és a kora esti ima 

után, a szemérem háromszori 

látványa lehet ez1. Sem rátok 

) \Jp x>> 
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1 A nálatok történő megjelenésre kérjenek engedélyt. Hiszen ezen időszakokban az 

ember kevesebb ruhát visel. 
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nézve, sem rájuk nézve nem lehet 
ez bűn, ha ezek után egymásnál 
jártok, ekképpen magyarázza 

Allah nektek a jeleket, Allah 

Tudó és Bölcs. 

59. És ha a gyerekek elérték a 
serdülőkort közületek, úgy 
kérjenek engedélyt, ahogyan azok 

is engedélyt kértek akik, előttük 

voltak. Ekképpen magyarázza 
Allah a jeleket nektek. Allah 

Tudó és Bölcs. 

60. A változás korán1 túllévő nők, 

akik már házasságban nem 

bízhatnak, számukra nem bűn, ha 

leteszik (külső, felső) ruháikat, ha 

nem kérkednek díszeikkel. Ám ha 
önmegtartóztatóak az jobb nekik. 

Allah Halló és Tudó. 

61. Nem bűn a vak számára, sem a 

sánta számára, sem a beteg 
számára, sem rátok nézve ha 

esztek a házaitokban, vagy 
atyáitok házában, vagy anyáitok 

házában, vagy testvéreitek 

házában, vagy nővéreitek 

házában, vagy apai nagybátyáitok 

házában, vagy apai nagynénétek 
házában, vagy anyai nagybátyátok 

házában, vagy anyai nagynénétek 

házában, vagy olyanban, 

amelynek kulcsával rendelkeztek, 

vagy barátotokéban. Nem bűn 
rátok nézve, ha együtt esztek, 
vagy külön. Ha beléptek a házba, 

akkor köszöntsétek egymást 

g>jL£ 
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1 A gyermekszülés lehetőségének korát átlépő asszonyok. 
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áldott, tiszta köszöntéssel1, amely 
Allah-tól van! Ekképpen 

magyarázza Allah nektek a jeleket. 

Talán felfogjátok az eszetekkel. 

62. Csupán azok a hívők, akik hisznek 
Allah-ban és az Ő Küldöttében 
(Muhammad- Allah áldja meg és 
adjon Neki örök üdvösséget). És 

ha vele voltak egy ügyben 
közösen, addig nem mennek el, 
míg engedélyt nem kértek tőle. 
Akik engedélyt kémek tőled, ők 
azok, akik hisznek Allah-ban és a 
Küldöttében. És ha valamilyen 
ügyben engedélyt kémek tőled, 
akkor adj engedélyt annak, akinek 
akarsz. És kérd Allah bocsánatát a 
számukra! Bizony Allah 
Megbocsátó és Megkönyörülő. 

63. Ne tekintsétek a Küldött 
{Muhammad- Allah áldja meg és 
adjon Neki örök üdvösséget) 
felszólítását olyannak, mint egymás 
közötti szólításokat! Allah bizony 
tudja, ismeri azokat, akik elosonnak 
közületek (valamilyen kifogás, 
mentség) pajzsát használva. És 
óvakodjanak azok, akik az Ő 
parancsával szembefordulnak, 
nehogy kísértés érje őket, vagy 
fájdalmas büntetés sújtsa őket. 

64. Allah-é minden, ami az egekben és 
a földön van! Tudja, hogy ti miben 
vagytok, mit tesztek. És azon a 
Napon, amikor Hozzá térnek meg, 
tudatni fogja velük mit is tettek. 
Allah mindennek a Tudója. 

juj \ 
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Ez pedig az ‘as-salamu calaykurrí vagy is ‘Béke reátok’ vagy ‘Béke veletek’. i 
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Mekkái. 
Verseinek száma: 77. Kivéve a 68-69-70. Verseket, ezek Medinaiak. 

A Yá’-Sln c. szúra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 

nevében 

1. Áldott legyen az, Aki lebocsátotta 
a Furqan-t az Ő szolgájára 

(Mahammad- Allah áldja meg és 
adjon Neki örök üdvösséget), 
hogy a Világok intője legyen. 

2. (Az bocsátotta le) Akié az egek 
és a föld uralma. Aki nem 

nemzett fiúgyermeket, és nem 
volt Neki társa az uralomban. És 

megteremtett mindent, és 
mindennek megszabva mértékét, 
rendelte azt el. 

3. Ám ők mégis Helyette más 

istenségeket választottak 
maguknak, akik nem teremtenek 
semmit, ám ők maguk a 
teremtettek. Nem rendelkeznek 
semmivel, amivel a maguk számára 
ártalmasak, vagy hasznosak 

lehetnének. Nem rendelkeznek a 

halál felett, sem az élet felett, sem a 
(halott) feltámasztása felett. 

4. És mondták azok, akik 

hitetlenkednek: „Ez (a Korán) 
csupán hazugság, amit ő 

(Muhammad- Allah áldja meg és 

ó£cU 330 
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A szúra címe az első versből ered. 
A szó ‘al-Furqanif a Korán szinonimájának is tekinthető, egyik neve is ez. 
Jelentése: a kritérium, a különbség tevés Jó és rossz között. 
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adjon Neki örök üdvösséget) 
talált ki. Ebben más emberek is 

segítették.” Bűnös és gonosz 
dolgot hoznak ők. 

5. És mondják: „A korábbi elődök 

legendás meséi ezek, amiket 

magának leíratott. És ezeket 
diktálják neki reggel és este.” 

6. Mondd: „Az bocsátotta ezt (a 

Koránt) le. Aki ismeri az 
Egekben és a Földben rejtező 

titkot. Ő Megbocsátó és 
Megkönyörülő.” 

7. És mondták: „Mi van ezzel a 

Küldöttel (Muhammad- Allah 

áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget)? Ételt eszik és a 
piacokon jár (úgy, mint mi). Miért 

nem küldetett le egy Angyal 

hozzá, aki vele együtt intő lenne?” 

8. „Vagy kincs dobatott volna le 

neki, vagy lenne neki egy kertje, 

amelyből ehetne.” Mondták a 
bűnösök: „Csak egy olyan embert 
követtek, akit varázslat tart 

hatalmában.” 

9. Figyeld meg hogyan példálóznak 
veled szemben és tévelyegnek és 

nem képesek utat találni. 

10. Áldott legyen az, Aki ha akarja, 

jobbat ad neked ennél: Kerteket 

(a Paradicsomot), amelyek alatt 

folyók folynak és palotákat ad 

neked. 

11. De nem! Hazugságnak tartják az 

Órát. Ám Mi azoknak, akik 

0 '%r*?Í2^ 

(J) 

6 



25. Az Al-Furqanu Guz’: 18 568 Y 0 (jUjjtll 

hazugságnak tartják az Órát a Sdir- 

t (a Pokol Tüzét) készítettük elő. 

12. És ha már egy távoli helyről 

meglátja (a Pokol) őket, dühöngését 
és mennydörgő morajlását hallják. 

13. És ha egymáshoz szorítva, annak 
egy szűk helyére vettetnek, a 

pusztulásért fohászkodnak ott. 

14. Ma ne egy pusztulásért 
fohászkodjatok, hanem sok 
pusztulásért! 

aa3\» 

15. Mondd (Muhammad- Allah áldja 

meg és adjon Neki örök 

üdvösséget): „Ez jobb talán, vagy 
az Öröklét Kertje1, amely az 
istenfélőknek ígértetett meg, amely 

az ő jutalmuk és végső úti céljuk. 

16. Nekik ott az jár, amit csak akarnak. 

Örökkön abban élvén. A te Urad 
felel ezért az ígéretért. 

17. És azon a Napon, amikor 

összegyűjti őket és azokat, amiket 

Allah helyett szolgálnak2 és 
mondja: „Vajon ti vittétek 

tévelygésbe ezen szolgáimat, 
vagy ők tévelyedtek le az Útról?” 

18. Mondják: „Magasztaltassál! Nem 

kellett volna nekünk Helyetted 

mást választani támogatónak.” 
Ám engedted nekik és atyáiknak 
a jólétet, mígnem elfeledték az 
intést. Pusztulandó nép voltak ők. 

19. Bizony így (a hazug istenségek) 

Á\_£Á> 
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1 Gannatu-l-Huldi azaz a Paradicsom. 

Ezek lehettek: bálványok, fétisek, angyalok, szent emberek. 
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meghazudtoltak benneteket abban, 

amit ti mondotok. Képtelenek 
elhárítani és segítséget sem lelnek. 

És aki bűnös közöttetek, azzal 
nagy büntetést kóstoltatunk meg. 

20. Ám előtted (Muhammad- Allah 

áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) nem küldtünk egyetlen 

Küldöttet sem, csak úgy, hogy 
ők is ételt ettek és a piacokon 

jártak1. Némelyeket közületek 

próbatételnek tettünk meg a másik 

számára (hogy így láthassuk): 

‘Állhatatosan kitartóak vagytok-e?’ 

Urad figyelmes. Guz’19. Hizb37. 

21. És azok, akik nem kívánják a 

Velünk való találkozást azt 

mondják: „Miért nem Angyalok 

küldettek le hozzánk? Vagy miért 

nem láthatjuk Urunkat?” Ezek 

dölyfös gőggel viselték magukat 

és fennhéjáztak nagyon. 

22. Azon a Napon, amikor meglátják 

az Angyalokat nincs örömhír a 

bűnösöknek2. És mondják (az 

Angyalok): „Tiltással eltiltott!” 
(minden örömhír a számotokra) 

23. És Mi sorra vesszük mindazt, ami 

tetteket elkövettek. Majd 
szétszórt porszemekké tesszük 
azokat (a cselekedeteiket). 

0^ 

1 A próféták is halandó emberek, ennek bizonyítékát olvashatjuk a Próféta (Allah 

áldja meg és adjon neki örök üdvösséget) hagyományának egyik rövid részletében: 

‘Én is csupán olyan ember vagyok, mint ti magatok. Elfeledek (dolgokat), ahogyan 

ti is elfeledtek. Ha elfeledek valamit, úgy emlékeztessetek engem!’ Al-Buhán 

Sahlh-ja, No. 392 
2 Itt az arab eredetiben az ‘al-mugrimüná' szó szerepel: bűnös, politeista, hitetlen. 
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24. A Paradicsom népének azon a 

Napon jobb lesz a tartózkodási 
helye és szebb a pihenőhelye. 

25. Azon a Napon, amikor az ég 

kettéhasad felhőkkel és 
lebocsáttatnak az Angyalok 
kinyilatkoztatással1. 

26. Azon a Napon a valós hatalom a 

Könyörületesé lesz! És a hitetlenek 
számára az egy nehéz Nap lesz. 

27. És azon a Napon a bűnös a kezét 

harapdálja mondván: „Ó, bárcsak 
a Küldöttel (Muhammad- Allah 
áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) jártam volna utamat!” 

28. „Ó jaj nekem! Bárcsak ne ezt 
meg ezt választottam volna 
meghitt barátnak.” 

29. „Bizony tévelygésbe vitt engem 

az Intéstől (a Korántól), miután 
az eljött hozzám. A sátán bizony 
elhagyja az embert.” 

30. És a Küldött {Muhammad - Allah 

áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) mondja: „Ó Uram! 
Az én népem bizony elfordult 
ettől a Korántól.” 

31. És ilyen módon tettünk minden 
Küldött számára ellenséget a 

bűnösök közül. A te Urad 

elégséges Vezető és Segítő. 

32. És mondták azok, akik 

hitetlenkednek: „Miért nem 

küldetett le neki a Korán egyszerre, 

3 

) 0 

A ‘kinyilatkoztatás’ kifejezés fordítható ‘nagy lebocsátás’-ként is. 
í 
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egészében?” Azért történt ez így, 

hogy így erősítsük meg vele a 
szívedet. Fokozatosan1 juttattuk 

azt el. 

33. És nem példálózhatnak neked, csak 

úgy, hogy az Igazságot hozzuk el 
neked és szebb magyarázatot. 

34. És azok, akik az arcukon 
(vonszolva) gyűjtetnek össze a 
Pokolra2, ők lesznek a legrosszabb 
helyzetben és a legtévelygőbbek 

az Igaz Úttól. 

35. Korábban Müsá-nak (Mózesnek) 

adtuk az írást, és Hárün-t, a 
testvérét adtuk neki segítő társául. 

36. És mondtuk: ctMenjetek el, ti 
ketten ahhoz a néphez, amely 
meghazudtolta a Mi Jeleinket!” 
És végleg elpusztítottuk őket. 

37. És Nüh (Noé) népét! Miután 
meghazudtolták a Küldötteket, a 

vízbe fullasztottuk őket. És 
figyelmeztető példává tettük őket 

az emberek számára. És a 
bűnösöknek fájdalmas büntetést 
készítettünk elő. 

38. És cÁd-ot és Tamüd-ot és ar-Rass3 
népét és még sok nemzedéket is 

ezek között. 

) Űj 

áb 

IX-1 

(S) ''A—ű.- 

1 A Kegyes Korán kinyilatkoztatása 23 éven keresztül zajlott. 
2 Anas bin Malik hagyományozta, miszerint egy férfi mondta: Ó Allah Prófétája! 

Hogyan gyüjtetik össze a hitetlen az arcán (vonszolva) a Feltámadás Napján? 

Mondta: (Vajon az, Aki az evilágon két lábon járatta nem képes-e az arcán járatni a 

Feltámadás Napján?) Qatáda mondta: De, igen! Az Urunk Magasztosságára! Al- 

Buhárl Sahih-ja N. 4482 
3 Ar-Rass: íbn cAbbás-ra hivatkozva, ez egy kút neve Azerbajdzsánban. cIkrima 

véleménye szerint egy kút, amelybe a Prófétájukat vetették. Ld. Ibn Katlr. Ez 

kifejezés még az 50:12. Versben is előfordul. 
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39. Példázatokat adtunk mindnek és 
mindegyiket véglegesen 
elpusztítottuk. 

40. Es bizony jártak annál a városnál 

(Lót városa), amelyre a szörnyű 
eső hullott, talán nem látták azt? 
Nem! Ők nem remélték a 
Feltámadást! 

41. És ha meglátnak téged 

(Muhammad - Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget) 

mást sem tesznek csak 

gúnyolódnak veled: „Vajon ez az, 

akit Allah Küldöttként küldött?” 

42. „Már majdnem eltérített 

bennünket az isteneinktől, ha nem 
lettünk volna kitartóak.” Ám 

majd meg fogják tudni, ha 

meglátják a büntetést, ki 

tévelyedett el jobban az Úttól. 

43. Hogyan vélekedsz (Muhammad- 

Allah áldja meg és adjon Neki 

örök üdvösséget) arról, aki saját 
vágyát tette meg istenének. 

Avagy te az ő gondozója vagy? 

44. Vagy azt gondolod, hogy a 

legtöbbjük hall és használja az 
eszét. Nem! Ők olyanok, mint az 

állatok, sőt még tévelygőbbek az 
Úttól. 

45. Vajon nem láttad, hogyan 

nyújtotta Urad el az árnyékot? Ha 

akarta volna mozdulatlannak 
rendeli. Majd a Napnak tettük 

meg feladatul, hogy útmutatója 
legyen. 

Úlil li)—&Ú 1 ül ÁŰ ^ ^ 

fáj CÁ 

cte? ^ ^ 

(i) hy^t 
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46. Azután Magunkhoz ragadtuk 

óvatos fogással. 

47. És Ő az, Aki az éjszakát takaróvá 

tette a számotokra és az alvást 

pihenéssé és a nappalt ébrenlétté. 

48. És O az, Aki elküldte a szeleket, 
hogy örömhírként jelenjenek meg 

a könyörülete előtt. És az égből 

tiszta vizet bocsátottunk alá. 

49. Hogy életre keltsük általa a halott 
vidéket. És hogy ezáltal sokaknak, 

amit teremtettünk, állatnak és 

embernek, inni adjunk. 

50. Bizony (szétosztva) árasztottuk 

ezt közöttük, hogy okuljanak. Ám 

a legtöbb ember megtagadta ezt 
hitetlenül. 

51. Ha úgy akartuk volna minden 

városba küldtünk volna Intőt. 

52. És ne engedelmeskedj a 
hitetleneknek! Ám harcolj ezzel 

(a Koránnal) ellenük kemény 

harccal1! 

53. És Ő az, Aki a két tengert 

fakasztotta. Az egyik édesen jóízű, 
a másik sósán keserű. Ám kettejük 
közé gátat tett és tilalmas tilalmat. 

54. És Ő az, Aki a vízből embert 
teremtett. És kijelölt a számára 

származáson és házasságon 

alapulóvá (rokonságot). Bizony a 

te Urad Hatalmas. 

55. Allah helyett olyat szolgálnak (a 

Ahogyan ez már elhangzott a 9:73-ban. 

•\r w 

iIa 
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hitetlenek), ami nem lehet a 

hasznukra és kárukra sem. A 

hitetlen az Urával szemben segít 
(másokat). 

56. Csupán úgy küldtünk el téged 
(Muhammad - Allah áldja meg és 
adjon Neki örök üdvösséget), 

hogy örömhír-hozó és intő légy. 

57. Mondd: „Nem kérek ezért tőletek 
jutalmat, csak azt, ha bárki is 
akarja, Ura felé vegye útját!” 

58. És támaszkodj (.Muhammad - 
Allah áldja meg és adjon Neki 
örök üdvösséget) az Élőre, Aki 

nem hal meg és az Iránta való 

hálát zengjed! És Ő teljességgel 
ismeri az Ő szolgái bűneit. 

59. Aki megteremtette az egeket és a 
földet és mindazt, ami közöttük 
van hat nap alatt, majd a Trón fölé 
emelkedett a Könyörületes. Erről 
tudással Bírót1 kérdezz meg! 

60. És ha az mondatik nekik: 
^Boruljatok le a Könyörületes 
előtt!” Mondják: „Mi az 

Könyörületes? Olyan előtt 

boruljunk le, amit te (Muhammad- 

Allah áldja meg és adjon Neki 
örök üdvösséget) parancsolsz?” 
Ez csak növeli elfordulásukat. 

61. Áldott legyen az, Aki tornyokat2 
rakott az égre és lámpásokat 

helyezett el benne, és Holdat, 

(J) 

. ^ ^ n 
yjo <i4j 

>r. 

UjjySÍÍ? j£>- íS Á 

Jí2;t5 

0 Q S^J 

1 Itt Allah, a Magasztos egyik neve az 6al-Habiru’ szerepel, azaz a mindent Tudó, a 

mindent és mindenkit Számon Tartó. 

A ‘tornyokat’ kifejezés fordítható ‘nagy csillagokat’-ként is. 
2 
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amely világít. 

62. Ő az, Aki az éjszakát és a nappalt 
egymást váltóvá tette annak 

számára, aki hajlik az intelemre, 
vagy hálás akar lenni. 

63. A Könyörületes szolgái azok, akik 
alázattal járnak a földön és ha a 
tudatlanok megszólítják őket, azt 
mondják: ccBéke! {salaman)” 

64. És azok, akik úgy töltik éjjeleiket, 

hogy Uruk előtt leborulnak és 
felállnak. 

65. És azok, akik, azt mondják: 

ctUrunk fordítsd el róluk a Pokol 

büntetését! Mert annak a büntetése 
folyamatos kínszenvedés.” 

66. Borzalmas helye az a 
tartózkodásnak és az ottlétnek. 

67. És azok, akik adakoznak, nem 

esnek túlzásba és nem fukarkodnak, 

a kettő között van a helyes út. 

68. És azok, akik nem fohászkodnak 
Allah helyett más istenhez, és 

nem ölnek meg egyetlen lelket 

sem, amit Allah tilosnak 
nyilvánított, csak jogosan és nem 

paráználkodnak. Aki (viszont) ezt 

teszi, az Atám-1 al fog 
szembesülni. 

69. Megdupláztatik neki a büntetése 

a Feltámadás Napján és örökkön 

abban marad megalázottan. 

Júc-ll(2j öj>yei 
^ ^ bí. 

c§)G>ól6L>4í- 

j\j£j jájí.4^ ^ l-Aj224 

1 >4/ám: cíkrima szerint a Pokol völgyei, ahol a paráznák és a házasságot bűnös 

módon megtörök fognak büntetésben részesülni. As-SuddI szerint: büntető 

megtorlás. 
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70. Kivéve azokat, akik megbánják 

bűneiket és hisznek és jótetteket 

cselekszenek. Azoknak Allah a 

rossz tetteit jókra cseréli ki. Allah 

Megbocsátó és Megkönyörülő. 

71. Aki megbánja bűneit és jóravalón 
cselekszik, az teljes megbánással 

fordul Allah felé. 

72. És, akik nem tesznek hamis 
tanúságot és ha üres beszéddel 
találkoznak, emelkedett 

gondolkodásúan mennek tovább. 

73. És, akik intésben részesülnek az 

Uruk Jelei által nem süketen és 
vakon borulnak le. 

74. És, akik azt mondják: „Urunk! 

Add, hogy örömünket leljük 

feleségeinkben és utódainkban! 

És tégy minket az istenfélők 

számára élenjáró példává!” 

75. Ők jutalmaztatnak a (magasztos) 
hellyel (a Paradicsomban), amiért 

állhatatosan kitartóak voltak. És 

üdvözlettel és békességgel 

találkoznak ott. 

76. Örökkön ott lakoznak. Szép hely 

ez a tartózkodásra és létre! 

77. Mondd (Muhammad- Allah áldja 

meg és adjon Neki örök 

üdvösséget): „Az Uram csak (a 

Hozzá szóló) fohászotok miatt 
foglalkozik veletek. Ám ti mégis 
meghazudtoltátok. így most 

elkerülhetetlen lesz (a büntetés 

számotokra).” 

úIá==j 

°\ir* 

ú^J==*j\y:LáóU jí 



26. Az As-Sucara’u Guz’: 19 577 Y f-\3j 

A Költők 126.1 
Az As-Si^ará’u1 c. szúra. 

Mekkái. 

Verseinek száma: 227. 

Kivéve a 197-es és a 224-től a süra végéig Lévő Verseket, ezek Medinaiak. 

Az al-Wáqicatu c. szúra után nyilatkoztatott ki. (A Máük-töl megőrzött 

magyarázatban ennek a szárának a neve: al-Gámicatu, az Összegyűjtő) 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 

nevében 

1. Ta’-sin-mim. 

2. Ezek a világos Könyv (a Korán) 
Versei. 

3. Talán halálra gyötrőd magad 
(Muhammad- Allah áldja meg és 
adjon Neki örök üdvösséget) 
azzal, hogy nem hisznek2. 

4. Ha akarnánk lebocsátanánk nekik 

az Égből egy jelet és nyakuk 

alázatosan hajlana meg az előtt. 

5. Ám ha újabb intés jönne el 
hozzájuk a Könyörületestől 

(Allah-tól), ők akkor is 

elfordulnának attól. 

6. Ők bizony meghazudtolták (az 
Igazságot, ezt a Koránt). Hír fog 
jönni hozzájuk arról, amiből 
gúnyt szoktak űzni. 

7. Vagy talán nem néztek a földre, 

hogy mennyit sarjasztottunk ott, 

mindenféle nemes fajtákból? 

8. Bizony ebben jel van! Ám a 

legtöbben közülük nem hívők. 

^ léVUé jeti* 

k ^ . 999 

gi> 

1 A szúra címe a 224. versből ered. 

2 A Te (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) küldetésedben, risalatun. 
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9. És bizony a te Urad a Hatalmas 

és a Megkönyörülő. 

10. És (emlékezz) midőn szólította 
Urad, Müsü-t (Mózest) azzal, 
hogy: „Menj el a bűnös néphez!” 

11. „A Fáraó népéhez! Hát nem lesznek 
ők istenfélők (és nem hisznek)?” 

12. Mondta: „Uram! Én félek attól, 
hogy hazugnak tartanak engem.” 

13. „És elszorul a mellem és nem 

mozdul a nyelvem (a szavak 

hatásos kiejtésére). Küldj Hdrün- 

hoz (hogy ő is segítsen).” 

14. „Egy bűn miatt ők (neheztelnek) 

rám és félek, hogy megölnek.” 

15. (A Magasztos Allah) Mondta: 

„Nem! Menjetek ti ketten a Mi 
jeleinkkel! Mi bizony veletek 
leszünk és figyelmezünk.” 

16. „Menjetek el a Fáraóhoz és 

mondjátok neki: ‘Mi a Világok 

Urának küldöttei vagyunk.’ ” 

17. „(És azt is mondjátok, hogy): 
Engedd el (jönni) velünk Izrael 

fiait!” 

18. Mondta (a fáraó): „Nem neveltünk- 

e téged nálunk, mint gyermekünket 

és nem töltöttél-e el az életedből 
nálunk éveket?” 

19. „És megtetted a tetted, amit 

megtettél és te a tudatlan hitetlenek 

közül való vagy.” 

20. Mondta (Mózes): „Én azt 
megtettem. Ám akkor én a 

óUő áj <$>45 

Cj>j 
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tévelygők közül való voltam.1” 

21. „Elmenekültem tőletek, mivel 

féltem tőletek. Ám az én Uram 
bölcsességgel adományozott meg 
engem, és a Küldöttek közé 
helyezett engem.” 

22. „És ez az a jótétemény, amit a 
szememre vetsz (ez annak a 

következménye), hogy rabszolgává 
tetted Izrael fiait.” 

23. Mondta a Fáraó: „Mi az hogy: 
Világok Ura?” 

24. Mondta (Mózes): „Az egek és a 

föld Ura és mind azé, ami e kettő 
között van, ha szilárd 

meggyőződésűek vagytok.” 

25. Mondta (a fáraó) azoknak, akik 
körülötte vannak: „Hát nem 
halljátok?” 

26. Mondta (Mózes): „A ti Uratok és 

korábban élt előd-atyáitok Ura.” 

27. Mondta (a fáraó): „A ti Küldöttetek, 
aki hozzátok elküldetett, bizony 

dzsinntől megszállott.” 

28. Mondta (Mózes): „A napkelet és 

a napnyugat Ura és mind azé, ami 
e kettő között van, ha eszetekkel 
megértitek.” 

29. Mondta (a fáraó): „Ha más istent 

választasz mint én, akkor fogollyá 
teszlek bizony téged.” 

30. Mondta (Mózes): „Még akkor is, 

ha valami tiszta és világos dolgot 
© 3^ 

A sugallat és a küldetés előtt. 
í 
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hoztam is neked?” 

31. Mondta (a fáraó): „Add hát elő! 
Ha az igazat szólók közül való 
vagy.” 

32. És ekkor eldobta a botját és az 

egy valódi kígyóvá lett. 

33. És előrántotta a kezét és az fehér 

volt a rátekintők számára. 

34. (A fáraó) Mondta a körülötte lévő 
előkelők tanácsának: ..Bizony ez 

egy tudós varázsló.” 

35. El akar űzni benneteket a 
földetekről a varázslata által! Mit 
parancsoltok? 

36. Mondták: ..Adj haladékot, 

halaszd el az ő és testvére dolgát, 
és küldj a városokba embereket, 
akik összegyűjtenek!” 

37. „És hozzák el neked az összes 
tudással rendelkező varázslót!” 

38. És összegyűjtettek a varázslók 

egy meghatározott nap időpontjára. 

39. Az mondatott az embereknek: 
„Összegyülekeztetek-e?” 

40. „És talán követni fogjuk a 
varázslókat, ha ők kerekednek 

felül.” 

41. És miután eljöttek a varázslók 
mondták a Fáraónak: „Ugye 
nekünk jár a fizetség, ha mi 
kerekedünk felül?” 

42. Mondta: „Igen! Bizony akkor ti a 

(hozzám) közellévőkhöz fogtok 
tartozni.” 

(§5 JlS 
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43. Mondta Müsa (Mózes) nekik: 

„Dobjátok el azt, mit el akartok 

dobni!” 

44. És eldobták a köteleiket és 
botjaikat és azt mondták: „A 

Fáraó hatalmára, bizony mi 
leszünk a felülkerekedők.” 

45. És eldobta Müsa (Mózes) a botját 

és a bot már el is ragadta az ő 
fondorkodásukat. 

46. És leborulva, földre vettettek a 

varázslók. 

47. Mondták: „Hiszünk a Világok 
Urában!” 

48. tMüsa (Mózes) Urában és Hanoi 

(Áron)-éban.” 

49. Mondta (a fáraó): „Talán hisztek 

neki, mielőtt még én 
megengedtem volna azt nektek?! 
Talán ő a mestereket, aki a 
varázslatot tanította nektek? De 

nem! Majd meg fogjátok tudni! 

Bizony, le fogom vágatni 
kezeiteket és lábaitokat ellentétes 
oldalon. És mindegyikőtöket 

keresztre feszítelek.” 

50. Mondták: „Nincs károsodás! 
Bizony mi a Mi Urunkhoz 
(Allah-hoz) fogunk megtérni.” 

51. „Mi azután áhítozunk, hogy a mi 
Urunk megbocsássa a mi bűneinket, 

hiszen mi vagyunk az első hívők.” 

52. És sugalltuk M7sa-nak 
(Mózesnek): „Éjszaka indulj el az 
Én szolgáimmal, ti bizony 

0 3^ 
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követve lesztek.” 

53. A Fáraó pedig elküldött a 

városokba, összegyűjtendő. 

54. (Mondván:) „Ezek bizony csak 
egy kis létszámú csoport.” 

55. „És ők mégis haragot keltenek 
bennünk.” 

56. „Mi azonban egy készenlétben 
figyelő sereget tartunk.” 

57. Kiűztük őket a kertekből és a 

forrásoktól. 

58. És a kincsektől és a nagyszerű 
helyekről. 

59. így volt. És Izrael fiainak hagytuk 
örökségül. 

60. Napkeltekor követték őket. 

61. És miután meglátta egymást a két 

csoport, mondták Müsá (Mózes) 
társai: „El fognak érni bennünket.” 

62. Mondta: „Nem! Bizony velem 
van az én Uram, Aki vezérelni 
fog engem.” 

63. És azt sugalltuk Müsá-nak 

(Mózesnek): „Üsd meg a botoddal 
a tengert!” És kettéhasadt az. És 
olyan lett mindkét oldal, mint egy 
hatalmas hegy. 

64. És engedtük a többieket (a fáraót 

és seregét) közeledni. 

65. És megmentettük Müsa-i 

(Mózest) és azokat, akik vele 
voltak, mindegyiket. 

66. Majd vízbe fojtottuk a többieket. 

%) Sí 
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67. Bizony ebben jelek vannak. Ám a 

legtöbbjük nem volt hívő. 

68. És bizony a te Urad, Ő a Hatalmas 

és a Megkönyörülő. 

69. És recitáld nekik Ibrahim 
(Ábrahám) hírét! 

70. Midőn azt mondta apjának és 
népének: „Mit szolgáltok ti?” 

71. Azt mondták: „Bálványokat 

szolgálunk és továbbra is 
alázatosak maradunk velük 

szemben.” 

72. Mondta: „Talán hallanak 

benneteket, ha hozzájuk 

fohászkodtok?” 

73. „Vagy hasznotokra vannak, vagy 

ártani tudnak?” 

74. Mondták: „Már apáinkat is úgy 
találtuk, hogy ekképpen tesznek.” 

75. Mondta: „Hogyan vélekedtek 

arról, hogy mit szolgáltok?” 

76. „Ti és a korábbi elődeitek?” 

77. „Bizony ők ellenségek a számomra, 

kivéve a Világok Urát.” 

78. „Aki megteremtett engem. És Ő 
az. Aki az Igaz Útra vezet engem.” 

79. „És Ő az, Aki enni ad és inni ad 

nekem.” 

80. „És ha megbetegszem 0 az, Aki 

meggyógyít engem.” 

81. „És Ő az, Aki a halálba küld 
engem, majd új életre kelt.” 

(§)5\Áá=éé 
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82. „És Akitől azt vágyom, hogy a 

Végső Elszámolás Napján 

bocsássa meg bűneimet!” 

83. Uram! Adományozz nekem 

(vallásos) bölcsességet, és engedd, 
hogy csatlakozzam az igaz 
jóravalókhoz. 

84. És add, hogy nekem őszinte, igaz 

nyelv (megemlékezés) jusson a 
későbbi (nemzedékekben)1. 

85. És tedd, hogy én az örök örömök 

Kertjének örökösei közé 

tartozhassak! 

86. És bocsáss meg az apámnak, ő 

bizony a tévelygők közé tartozott! 

87. És ne alázz meg engem azon a 

Napon, amikor feltámasztatnak! 

88. Azon a Napon, amikor nem 

használ sem pénz, sem gyerek. 

89. Csak az, ha valaki Allah-hoz igaz 

szívvel2 közeledik. 

90. És a Paradicsom közelebb hozatik 

az istenfélőkhöz. 

91. És a Pokol láthatóvá válik a 
tévelygő bolyongók számára. 

92. És az mondatik nekik: „Hol van 

az, amit szolgáltatok, 

93. Allah helyett? Talán képesek 

nektek segítséget nyújtani, avagy 

önmagukon segíteni?” 

0 

cj4 

1 A későbbi generációk, korok őszinte, tiszta emberként emlékezzenek rá, tisztelettel 
övezve őt. 

2 Amely mentes a társítás és a képmutatás bűnétől. 
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94. És fejükre fordulva zuhannak 

abba (a Pokol Tüzébe) bele, ők és 

a tévelygő bolyongók. 

95. És a Gonosz (Iblís, a gonosz) hadai, 
(is mindannyian). 

96. így szólnak, midőn ők ott vitáznak: 

97. Allah-ra, mi világos tévelygésben 

voltunk. 

<g>6já 

98. Hiszen mi egyenlőnek tartottunk 

benneteket a Világok Urával. 

99. És csupán a bűnösök vezettek 

minket a tévelygésbe. 

100. És íme nincsenek nekünk 
közbenjáróink. 

101. Sem pedig igaz barát. 

102. Bárcsak még egy visszatérésünk 

lehetne, akkor mi hívők lennénk! 

103. Bizony ebben jel van, ám a 
legtöbben közülük nem hívők. 

104. És bizony a te Urad, Ő a 

Hatalmas és a Megkönyörülő. 

105. Nüh (Noé) népe meghazudtolta 

Küldötteket. 

106. Midőn mondta nekik a testvérük, 

Nüh (Noé): „Vajon nem vagytok- 

e istenfélők?” 

107. „Bizony én a ti őszinte 

Küldöttetek vagyok.” 

108. „Féljétek Allah-ot és 
engedelmeskedjetek nekem!” 

109. „És én nem kérek ezért tőletek 
jutalmul fizetséget. Az én 

(Jp 
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fizetségem egyedül a Világok 
Urára tartozik.” 

110. ttEs féljétek Allah-ot és 

engedelmeskedjetek nekem!” 
Hizb38. 

111. Mondták: ttHiggyünk-e neked, 
holott téged csak az alantasak 

követnek.” 

112. Mondta: uNem rendelkezem 
tudással arról, hogy ok mit teszek.” 

113. ttAz ő számonkérésük csak az én 
Uramra tartozik, bárcsak 
értenétek!” 

114. ttEn nem űzöm el a hívőket.” 

115. t6Én csupán világos Intő vagyok.” 

116. így szóltak: 4tÓ, Nüh (Noé)! Ha 

nem hagyod abba, bizony a 

megkövezettek közül való leszel.” 

117. Mondta: tcUram! A népem 

hazugnak tartott engem.” 

118. „Tégy hát igazságot köztem és 
köztük, és ments meg engem és 

azokat, akik velem vannak a 

hívők közül!” 

119. És megmentettük őt és azokat, 
akik vele voltak a megterhelt 
hajón. 

120. Majd ezután vízbe fojtottuk a 
többieket. 

121. Bizony ebben jel van, ám a 
legtöbben közülük nem hívők. 

122. És bizony a te Urad, Ő a Hatalmas 

és a Megkönyörülő. 

^ É 
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123. cAd (népe) hazugnak tartotta a 

Küldötteket. 

124. Midőn testvérük Hűd azt mondta 
nekik: „Vajon nem vagytok-e 

istenfélők?” 

125. „Bizony én a ti világos küldöttetek 
vagyok.” 

126. „És féljétek Allah-ot és 

engedelmeskedjetek nekem!” 

127. „Én nem kérek ezért fizetségül 

jutalmat tőletek. Hiszen az én 
fizetségem egyedül a Világok 
Urára tartozik.” 

128. „Vajon minden magas helyre 

jelet (magas palotákat) építetek 
szórakozásotokban?” 

129. „Építményeket alkottok, talán 

örök életre vágytok?” 

130. „És ha erőt használtok, zsarnok 

módon használtok erőt?” 

131. „Féljétek Allah-ot és 
engedelmeskedjetek nekem!” 

132. „És féljétek azt, Aki elhalmozott 

benneteket azzal, amiről tudással 
birtok.” 

133. „Elhalmozott benneteket 

állatokkal és fiákkal.” 

134. „És kertekkel és forrásokkal.” 

135. „Bizony én félek, hogy egy 

hatalmas Nap büntetése sújt 
benneteket.” 

136. Mondták: „Nekünk mindegy, 

hogy intesz-e bennünket, avagy 

Cd*.jT 
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nem tartozol az intők közé.” 

137. „Bizony ez csupán korábban 

éltek szokásos helyzete (hamis 
meséi, az elődök vallása).” 

138. „Nem leszünk mi megbüntetettek.” 

139. Hazugsággal vádolták őt. így Mi 

elpusztítottuk őket. Bizony ebben 

jel van! Ám a legtöbbjük nem 
hívő. 

140. És bizony a te Urad, Ő a 

Hatalmas és a Megkönyörülő. 

141. Tamüd népe meghazudtolta a 
Küldötteket. 

142. Midőn mondta nekik testvérük 
Sálifi: „Hát nem vagytok 

istenfélők?” 

143. „Bizony én a ti őszinte és 
megbízható Küldöttetek vagyok.” 

144. „És féljétek Allah-ot és 

engedelmeskedjetek nekem!” 

145. „És nem kérek tőletek ezért 
jutalmul fizetséget. Az én 
fizetségem a Világok Urára 
tartozik.” 

146. „Vajon biztonságban 

megmaradhattok-e abban, ami itt 

van?” 

147. „Kertekben és a forrásoknál?” 

148. „És a szántóföldeken és a 

pálmáknál, amelyeknek virágzata 
kifejlett.” 

149. „És faragtok a hegyekből még 

házakat hozzáértően?” 

jfai* ól 
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150. „És féljétek Allah-ot és 

engedelmeskedjetek nekem!” 

151. „És ne engedelmeskedjetek a 
túlzásokba esők parancsának!” 

152. „Akik romlást hordoznak szét a 

földön és nem helyénvaló módon 
cselekszenek.” 

153. Mondták: „Te csak azok közé 
tartozol, akit varázslat tart 

hatalmában.” 

154. „Te is csak ember vagy, olyan, 

mint mi. Hozzál egy jelet, ha az 
igazat szólók közül való vagy!” 

155. Mondta: „Ez egy nőstény teve: 

Annak is jár innivaló és nektek is 

jár innivaló, (mindegyiknek a 

maga számára) ismert napon.” 

156. „És ne illessétek azt semmi rosszal, 
máskülönben egy hatalmas Nap 

büntetése csap le rátok.” 

157. És elmetszették annak inait. Ám 

reggelre kelve megbánok voltak. 

158. És elragadta őket a büntetés. 
Bizony ebben jel van, ám a 
legtöbben nem hívők. 

159. És bizony a te Urad, Ő a Hatalmas 
és a Megkönyörülő. 

160. Lót népe meghazudtolta a 

Küldötteket. 

161. Midőn mondta nekik testvérük 
Lót: „Hát nem vagytok 

istenfélők?” 

162. „Bizony én őszinte Küldött 
vagyok hozzátok.” 

Sí 
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163. „Féljétek Allah-ot és 
engedelmeskedjetek nekem!” 

164. „És én nem kérek tőletek ezért 

jutalmul fizetséget. Az én 
fizetségem az csak a Világok 
Urára tartozik.” 

165. „Ti talán a világokból 

hímneműekkel akartok összeállni?” 

166. „És hagyjátok azt, amit a ti Uratok 
teremtett nektek: a feleségeiteket? 
Ti bizony féktelen nép vagytok.” 

167. Mondták: „Lót! Ha nem hagyod 
abba, akkor bizony az elűzöttek 

közé fogsz tartozni.” 

168. Mondta: „Én a ti tetteitek miatt a 

haragvók közé tartozom.” 

169. „Uram! Ments meg engem és a 

családomat attól, amit ezek 

tesznek!” 

170. És megmentettük őt és a családját, 
az egészet. 

171. Kivéve egy öregasszonyt (a 
feleségét), aki a hátramaradók 

közül való volt. 

172. Majd a többieket elpusztítottuk. 

173. És esőt bocsátottunk le rájuk. És 
milyen szörnyű azok esője, akik 

figyelmeztetést kaptak. 

174. Bizony ebben jel van, ám 
legtöbbjük nem hívő! 

175. És bizony a te Urad, Ő a 
Hatalmas és a Megkönyörülő. 

176. A Bozótos lakói (ashábu-l-Ayka, 

rj|j ó 
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Madyan mellett) meghazudtolták 
a Küldötteket. 

177. Midőn mondta nekik Sucayb: 
..Hát nem vagytok istenfélők?” 

178. ..Bizony én a ti megbízható 

Küldöttetek vagyok.” 

179. ..Féljétek hát Allah-ot és 

engedelmeskedjetek nekem!” 

180. ..És én nem kérek ezért tőletek 

jutalmul fizetséget. Az én 

fizetségem csak a Világok Urára 
tartozik.” 

181. ..Mérjetek igazságos mértékkel és 

ne tartozzatok azok közé, akik 

megkárosítanak! ” 

182. ..És helyesen és pontosan mérő 

mérleggel mérjetek!” 

183. ..És ne károsítsátok meg az 

embereket semmijükben! És ne 

romlást okozva éljetek a földön!” 

184. ..És féljétek azt, Aki benneteket 

és a korábbiakat teremtette!” 

185. Mondták: „Te bizony azok közé 

tartozol, akit varázslat tart 

hatalmában.” 

186. „Te is csak ember vagy, olyan, 

mint mi. És mi téged a hazugok 

közül valónak gondolunk.” 

187. „Szétmorzsolt darabokban 

hullajtsd ránk az eget, ha az 

igazat szólók közül való vagy!” 

188. Mondta: „Az én Uram tudja a 
legjobban, mit tesztek ti.” 

Mi 
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189. És ők meghazudtolták őt. 

Megragadta őket a zulla (gyászos 

sötétség, árnyék, komor felhő) 

napjának büntetése. Hatalmas 

Nap büntetése ez. 

190. Bizony ebben jel van, ám a 
legtöbben nem hívők. 

191. És bizony a te Urad, Ő a Hatalmas 

és a Megkönyörülő 

192. És ez (a Korán) bizony a Világok 
Urának a Kinyilatkoztatása! 

193. Amit a hűséges és megbízható 

Lélek (Gábriel, Gibnl) hozott le. 

194. A Te (Muhammad - Allah áldja 

meg és adjon Neki örök 
üdvösséget) szívedbe, hogy az 
intők közül való légy! 

195. Világos, tiszta arab nyelven. 

196. És bizony ez1 megtalálható a 
korábbiak Könyveiben 

197. Nem volt talán a számukra az jel, 

hogy Izrael fiainak tudósai 

tudással bírtak erről. 

5 Ló 

'2?. ijíáí 

198. És ha ezt (a Koránt) valamely 
nem arabnak küldtük volna le? 

199. És ő recitálva olvasta volna nekik, 

ám ők nem hittek volna neki. 

200. így engedjük azt2 be a bűnösök 

szívébe. 

1 Ez a Korán és Muhammad Prófétának (Allah áldja meg és adjon Neki örök 
üdvösséget) történő kinyilatkoztatása megtalálható a korábbi kinyilatkoztatott 
könyvekben (Tóra, Evangélium). 

2 ‘Azt’ vagyis a hitetlenséget, tagadást, az ellenségeskedést. Ld. Ibn KatTr 
Kommentárját! 
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201. Nem hisznek abban, míg a 

fájdalmas büntetést meg nem 
látják. 

202. És az meglepetésszerűen jön el 
hozzájuk, úgy, hogy észre sem 
veszik. 

203. Azt fogják mondani: 66Kapunk-e 
haladékot?” 

204. Talán a Mi büntetésünket szeretnék 

sürgetni? 

205. Hogyan vélekedsz: „Még éveken 
át engedjük őket?” 

206. Majd eljön hozzájuk az, amire 
ígéretet kaptak. 

207. Mit sem fog használni nekik az, 

hogy addig élvezhették életüket. 

208. Egyetlen települést sem 

pusztítottunk úgy el, hogy ne lett 

volna annak Intője. 

209. Emlékeztető figyelmeztetésként: 
Nem voltunk Mi soha 

igazságtalanul jogtalanok. 

210. És nem érkeztek vele (a Koránnal)1 
le a sátánok. 

211. Nem szükséges ez nekik és nem 
is képesek erre. 

212. Hiszen ők a hallástól távol 

tartatnak. 

(fj) Jj«? 
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213. Ne fohászkodj hát Allah mellett 
más istenhez is! Nehogy a 

megbüntetettek közé tartozz! 

1 Nem a sátánok hozták le, hanem a 193. Versben is már említett ‘hűséges és 

megbízható Lélek, Gábriel hozta azt le? 
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214. És intve figyelmeztesd 
{Muhammad- Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget) a 
közeli rokonságodat1! 

215. És terjeszd ki szárnyaidat azokra, 

akik követnek téged a hívők 

közül! 

216. És ha szembefordulnak veled, 

mondd: „Én mentes vagyok attól, 
amit ti tesztek.” 

217. És a Hatalmasra és a 

Megkönyörülőre hagyatkozzál! 

218. Aki lát Téged (Muhammad- 
Allah áldja meg és adjon Neki 
örök üdvösséget), ha felállsz2. 

219. És a fordulásodat (mozdulataidat) 

is a leborulók között3. 

1 Ibn cAbbás mondta: Miután kinyilatkoztatott (És intve figyelmeztesd a közeli 

rokonságodat.) Vers a Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) 

felment as-SaJa hegyére és így szólt: (Ó, Fihr fiai! Ó, cAddT fiai, a Qurays 

törzsből!) Az emberek gyülekezni kezdtek és ha valaki nem tudott menni egy másik 

valakit küldött, hogy megnézze mi is történik. Abü Lahab és a Qurays vezető 

emberei is eljöttek. Majd folytatta: (Hogyan vélekednétek? Ha arról adnék nektek 

hírt, hogy lovasok közelednek a völgyből, akik meg akarnak támadni benneteket. 

Elhinnétek ezt nekem?) Mondták: ‘Igen! Tőled csak igaz szót tapasztaltunk.’ 

Mondta: (Én a ti intőtök vagyok egy (közelgő) szigorú büntetést illetően.) Abü 

Lahab mondta: ‘Pusztulj! Hát csupán ezért hívtál össze bennünket?’ Ezt követően 

kinyilatkoztatott a 111. szára. Al-Buhari SahJh-ja N. 4492 

2 Az önkéntes, vagy kötelező imákhoz. 

3 A közösségi ima során. 

Ibn cAbbás-tól maradt fenn, aki mondta: Egy nap a Próféta (Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget) mögött voltam és ő mondta: ‘Ó, fiatal ember! Én 

bizony tanítani fogok neked szavakat: Őrizd meg Allah-ot (a szívedben) Ő is meg 

fog őrizni téged! Őrizd meg Allah-ot és ott fogod találni magad előtt (az Ő 

gondoskodását)! Ha kérsz valamit, Allah-tól kérj! Ha segítséget keresel, Allah-nál 

keress segítséget! És tudd: Ha az egész közösség összefogna, hogy hasznodra 

legyen valamiben, nem lehetnének a hasznodra csak abban, amit Allah megírt a 

számodra. És ha összefognának, hogy ártalmadra legyenek valamiben, nem 

lehetnének az ártalmadra csak abban, amit Allah megírt a számodra. A tollak 

bizony már felemeltettek és a lapok kiszáradtak.’ At-Tir midi jegyezte le. 
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220. Bizony Ő a Halló és a Tudó. 

221. Elhíreszteljem-e nektek, hogy 

kinek jöttek le a sátánok? 

222. Minden hazug bűnösre jönnek ők 
le. 

223. Hallgatóznak, ám a legtöbbjük 
hazudozó. 

224. És a költők! A tévelygők követik 

őket. 
’i) 

225. Vajon nem látod, hogy ők 

minden völgyben kóborolnak. 

226. És ők azt mondják, amit nem 
tesznek. 

227. Kivéve azokat, akik hisznek és 

jótetteket cselekszenek és 
gyakran emlegetik Allah-ot, akik 

önmagukon segítenek azután, 

hogy igazságtalanságot 

szenvednek el. Ám azok, akik 

bűnös jogtalanságot követtek el, 
meg fogják tudni, milyen fordulat 

felé fordíttatnak el. 

}\pitiéül 

^ g. 
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A Hangyák HU 
Az An-Namlu1 c. szúra. 

Mekkái. 
Verseinek száma: 93. 

Az as-Sucará’u c. szúra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 

nevében 

1. Tá - Sín. Ezek a Korán Versei. És 
(ez) egy világos Könyvéi (versei). 

2. Igaz útmutatásként2 és örömhírként 

a hívőknek. 

3. Akik elvégzik az imát (as-salütu), 
és megadják a zakát-ot és ők a 
Túlvilág iránt szilárd 

bizonyossággal rendelkeznek. 

4. Ám azok, akik nem hisznek a 
Túlvilágban, azoknak felékítettük 

a tetteiket és így ők vakon 
bolyonganak. 

5. Ők azok, akiknek a legrosszabb 

büntetés jár. És a Túlvilágon ők a 

legkárvallottabb vesztesek. 

6. Te (.Muhammad- Allah áldja meg 
és adjon Neki örök üdvösséget) 

bizony Attól kapod a Koránt, aki 

Bölcs és Tudó. 

7. (Emlékezz) Midőn mondta Müsá 
(Mózes) a családjának: „Tüzet 
vettem észre. Hírt fogok hozni 
nektek felőle, vagy hozok nektek 

egy égő parazsat, talán 

melegedhettek.” 

1 A szúra címe a 18. versből ered. 

2 Útmutatás, amely az Egyenes Útra vezet. 
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8. És miután elért oda, megszólíttatott: 

„Áldassék az, aki a tűzben van 

és az, aki körülötte van! 
Magasztaltassék Allah a Világok 

Ura!” 

9. „Ó Müsa (Mózes)! Bizony Én 
vagyok Allah, a Hatalmas és a 

Bölcs.” 

10. „És dobd el a botodat!” Ám 
miután látta, hogy az megremeg, 
megmozdul, mintha kígyó lett 

volna, hátat fordítva menekült, 
vissza sem nézve. (Az mondatott:) 

„Ó Müsa (Mózes)! Ne félj! 
Nálam nem kell félniük a 

Küldötteknek.” 

11. „Kivéve azt, aki bűnt követett el, 

majd jóra cserélte a rossz után. 

Bizony Én Megbocsátó és 
Megkönyörülő vagyok.” 

12. „Mélyeszd bele kezed a ruhád 
hasítékába! Fehéren fog előjönni, 

mentesen minden rossztól. A 

Fáraónak és népének szóló kilenc 

jel közül (való ez)! Bizony bűnös 

népek ők.” 

13. És miután a Mi jeleink könnyen 
érthetően elérkeztek hozzájuk azt 

mondták: „Nyilvánvaló varázslat 

ez!” 

14. És tagadták azt bűnös és gőgös 
módon. Jóllehet lelkűk 

megbizonyosodott róla. Figyeld 

meg csak milyen sorsa lett a 
vétkes bűnösöknek! 

15. És bizony Dáwud-nak (Dávid) és 

E, 

" T. -v 
óv? 

IÜaI] 
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Sulaymán-mk (Salamon) tudást 
adtunk. És mondták ők ketten: 
..Hála legyen Allah-nak (al- 

hamdu li-Lláhi), Aki sok hívő 
szolgája felé helyezett 

bennünket.” 

16. És Sulayman (Salamon) lett 
Dáwud (Dávid) örököse, és 

mondta: „Ó emberek! 

Megtaníttattunk a madarak 

beszédjére és minden dolgot 
megkaptunk. Bizony ez világos 
kegy!” 

17. Összegyüj tettek Sulayman 

(Salamon) előtt csapatai, a 

dzsinnek és az emberek és a 

madarak közül és azok mind 
csatasorba rendeztettek. 

18. És midőn elérkeztek a Hangyák 

völgyébe, egy hangya így szólt: 
,.Ó hangyák! Menjetek be 

hangyabolyaitokba, hogy el ne 
taposson benneteket Sulayman 
(Salamon) és az ő hadai. 

Miközben azt, azok észre sem 
vennék.” 

19. És mosolyogva nevetésre fakadt 

(Salamon) annak szavaitól és 

mondta: „Uram! Serkents engem, 

hogy hálás szívvel köszönjem 

meg Neked kegyelmedet, amelyet 

rám árasztottál és a szüléimre. És 

(arra is), hogy jóravaló módon 

cselekedjem, amely Tetszésedet 
keresi. És léptess engem 

kegyelmed és könyörületed révén 

a Te jóravaló szolgáid közé!” 

olip (SísSfé 

0 1 áí 

\ % >> í" 
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20. És megszemlélte a madarakat és 

mondta: „Mi van velem, hogy 

nem látom a búbos bankát? 
Avagy az a távollévők közé 
tartozik?” 

21. „Bizony szigorú büntetéssel sújtom 

őt, vagy feláldozom. Avagy hozzon 
nekem világos magyarázatot!” 

22. Nem sokáig volt így és mondta (a 
búbos banka): „Olyanra jöttem rá, 
amire te nem. És Saba ’-ról (Sába) 
bizonyos hírt hoztam neked.” 

23. „Egy nőt találtam, aki uralkodik 

felettük. És mindenféle dolgot 
kapott és neki hatalmas trónusa 

van.” 

24. „És úgy találtam őt és népét, 
hogy a Nap előtt borulnak le, 
Allah helyett. És a Sátán ékessé 
tette számukra a cselekedeteiket, 

és így letérítette őket az Igaz 
Útról. így ők nem vezettetnek:” 

25. „Arra, hogy boruljanak le Allah 

előtt, Aki előhozza az elrejtettet, 
ami az egekben és a földön van. 
És Ő tudja azt, amit rejtve, vagy 

nyilvánosan tesztek.” 

26. Allah, nincs más isten csak Ő 
(Alláhu la Hűha illa Huwá)\ A 
Hatalmas Trón Ura. 

27. Mondta (Salamon): „Meg fogjuk 
nézni vajon az igazat szóltad-e, 
avagy a hazugok közül való voltál.” 

28. „Menj el ezen írásommal és dobd 
le hozzájuk! Majd fordulj el tőlük 
és figyeld meg mivel viszonozzák!” 

j) JljiS 

Qly 

ül 

íjt 1 d 13 & 
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29. Mondta (a királynő): „Ó tanács! 
Egy kegyes levél érkezett 
hozzám.” 

30. „Bizony ez Sulaymán-tói 

(Salamon) van! És (így szól): „A 

Könyörületes és Irgalmas Allah 
nevében (Bi-smi-Lláhi-r- 
Rahmáni-r-RahTmi):” 

31. „Ne legyetek gőgösek velem 
szemben! Ám muzulmánokként 
jöjjetek hozzám!” 

32. És mondta (a királynő): „Ó 
tanács! Szolgáljatok nekem 
tanáccsal az én ügyemben! Én 

nem hozok döntést, csak ha ti is 
jelen vagytok.” 

33. Mondták: „Mi erősek vagyunk és 
bátrak. Ám a döntés rád tartozik. 

Fontold hát meg, hogyan akarsz 
dönteni!” 

34. Mondta (a királynő): „Bizony, ha 

a királyok egy lakott településre 
bevonulnak lerombolják azt és 
megalázzák lakóinak előkelőit, 
ekképpen cselekszenek.” 

35. „Ám én ajándékot fogok küldeni 

és figyelem mivel térnek meg a 
küldöttek.” 

36. És miután elérkeztek (a küldöttek 

az ajándékokkal) Sulaymán-hoz 

(Salamon) mondta: „Vajon 
vagyonnal akartok elhalmozni? 
Ám, amit Allah adott nekem az 
jobb, mint az, amit ti hoztatok! 
De ti örvendeztek a ti 

ajándékotoknak.” 

i^ 

Wte-A 

íjj) L^Ajb'l 
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37. (Salamon így szólt a királynő 

küldöttéhez:) „Menj vissza 
hozzájuk! Mi hadakkal fogunk 

ellenük vonulni, amelyekkel 

szemben meg nem állhatnak. 

Megalázottan űzzük ki onnan 

őket, és ők semmivé lesznek.” 

38. Mondta: „Ó tanács! Közületek ki 

hozza el nekem a trónusát, mielőtt 

még azok magukat alávetve 

eljönnének hozzám?” 

39. Egy cifrit] a dzsinnek közül 
mondta: „Én elhozom azt neked, 
mielőtt még felállnál a helyedről! 

Én bizony erős és megbízható 

vagyok erre.” 

40. És mondta egy olyan, aki tudással 

bírt a Könyvből: „Én elhozom azt 

neked, egy szemvillanásnyi idő 

alatt.” És miután azt maga előtt 

látta (Salamon) lehelyezve, 

mondta: „Ez az én Uram 

kegyelme által van, hogy 
próbának vessen alá engem, 

vajon hálás vagyok-e avagy 

hálátlan. És az, aki hálás az a 

maga hasznára hálás és az, aki 

pedig hálátlan (az a maga kárára 
az). Az én Uram nem szorul rá 

másokra és Ő a Kegyes.” 

41. Mondta: „Tegyétek olyanná a 

trónusát, hogy ismeretlen legyen 

a számára és lássuk vezettetik-e, 

avagy azok közé tartozik, akik 
nem vezettetnek ?” 

ő 1(lls <213 \ Jjy 

1 cIfrTt\ a dzsinnek egyik fajtája. 
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42. És miután eljött (a királynő) 

hozzá, az mondatott:„Ilyen-e a 

trónusod?” Mondta: „Mintha az 

lenne.” És (Salamon mondta:) 

„Ám már ő előtte tudás adatott 
nekünk és a muzulmánok közé 
tartoztunk.” 

43. De eltávolította őt1 az, amit Allah 

helyett szolgált. És a hitetlen nép 
közé tartozott ő! 

44. Mondatott neki: „Lépj be a 

palotába2!” Ám miután meglátta 

azt, mély víznek gondolta és 

felmutatta két lábszárát (ruháit 

felhúzva azokról). Mondta 

(Salamon): „Ez bizony üvegből 
épített palota!” Mondta (a 

királynő): „Uram vétkeztem 

magam ellen! Sulaymün-nal 

(Salamon) együtt alávetem magam 
Allah-nak a Világok Urának.” 

45. És korábban elküldtük Tárnád¬ 

hoz testvérüket Sálih-ot, hogy 

Allah-ot szolgálják! De két 

csoportra szakadva vitáztak ők. 

46. Mondta: „Ó népem! Miért 

siettetitek a rosszat a jó előtt? És 

miért nem kéritek Allah bocsánatát? 

Talán könyörületben részesültök.” 

47. Mondták: „Rossz előjelet vélünk 
felfedezni benned és abban, aki 

veled van.” Mondta: „A ti rossz 

előjeletek Allah-nál van! Nem! Ti 

1'ú 

■XJúj 

|) 1?.í_ÍpÍ 

Jc^/A-iW J lő cíXaa kfb ij) lő 

1 A királynőt az Iszlám követésétől. 

Itt az arab szövegben as-sarhu áll, amelyet lehet ‘palotának’ fordítani, ám 

lehetséges ‘nagy sík üveg felület, amely alatt víz van’ módon is fordítani. 
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próbának alávetett nép vagytok.” 

48. És volt a városban egy kilenc tagú 

csoport, akik romlást okoztak a 
földön és nem cselekedtek 
helyénvaló módon. 

49. Mondták: „Esküdjetek meg 

kölcsönösen Allah-ra, hogy éjjel 
rávetjük magunkat és családjára. 
És majdan azt fogjuk mondani 

hozzátartozóinak, nem voltunk 

szemtanúi családja pusztulásának. 

És mi az igazat szóljuk.” 

50. Fondorlatot készítettek ők elő. 
Ám Mi is fondorlatot készítettünk. 
Ám ők észre sem vették. 

51. Nézd csak mi lett az ő 

fondorkodásuk vége! Mi bizony 
szétromboltuk őket és népüket 

egyaránt. 

52. És ezek az ő házaik, lerombolva! 

Amiért bűnös dolgot vittek 
véghez. Bizony ebben jel van egy 

olyan nép számára, amely az 

eszét használja. 

53. És megmentettük azokat, akik 

hittek és istenfélők voltak. 

54. És Lót-ot! Midőn mondta népének: 
„Talán fertelmes bűnt1 akartok 
elkövetni, holott józan ésszel 

bírtok?” 

55. „Talán a vágytól hajtva férfiakkal 
álltok össze a nők helyett? Bizony 

tudatlan nép vagytok ti.” Hizb39. 

1 Itt az arab eredetiben az al-fahisatu szó szerepel, amelynek jelentése: nagy bűn, 

mindenfajta törvénytelen nemi aktus, szodomia. 
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56. Népének csupán annyi volt a 
válasza, hogy azt mondták: 

„Űzzétek el a városotokból Lót 
családját! Bizony olyan emberek 

ők, akik tisztán tartják magukat.” 

57. És megmentettük őt és a családját, 
kivéve a feleségét. Róla úgy 

rendelkeztünk, hogy ő a 

hátramaradók közül való legyen. 

58. És (kő) záport árasztottunk rájuk. 
Milyen borzalmas azok zápora, 
akik intést kaptak. 

59. Mondd (Muhammad - Allah áldja 

meg és adjon Neki örök 

üdvösséget): „Hála legyen Állati¬ 

nak (al-hamdu li-Lláhi)\ És 

békesség azon szolgáira, akiket 
Allah kiválasztott. Vajon Allah 

jobb-e, vagy az, amit társítanak?” 

Guz’20. 

60. Avagy nem Ő az, Aki 

megteremtette az egeket és a földet 
és bocsátott le nektek az égből 

vizet? És növesztettünk általa 

nektek kerteket, pompázókat, 

amelynek fáit ti képtelenek lettetek 

volna megnöveszteni. Vajon más 
isten is van Allah mellett? Nem! A 
jóról letérő népek ők. 

61. Hát nem Ő tette-e a földet 

szilárdan biztos hellyé és tette 
annak hasítékait folyókká és 

szilárdan rögzítetteket (hegyeket) 
helyezett rá és a két tenger közé 

gátat tett, talán egy másik isten 

Allah mellett? Nem! Ám 

legtöbbjük nem fogja fel ésszel. 

c>y!3\ 
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62. Hát nem Ő válaszol-e annak, aki 
szorult helyzetben van, és Hozzá 

fohászkodik és hárítja el a rosszat 

és tesz utódokká a földön, talán 
egy másik isten Allah mellett? 

Keveset figyeltek ti az intelemre! 

63. Hát nem Ő vezet-e benneteket a 
szárazföld és a tenger sötétségében 

és küldi a szeleket, hogy az 

örömhír hozói legyenek az O 
könyörülete előtt, talán egy más 
isten Allah mellett? Magasan 

felette áll Allah annak, amit 
társítanak. 

64. Hát nem Ő kezdi-e el a teremtést 
majd megismétli azt? És nem Ő 
gondoskodik-e rólatok az égből 
és a földről, talán egy másik isten, 
Allah mellett? Mondd: „Hozzátok 
a bizonyítékotokat, ha az igazat 

szóljátok!” 

65. Mondd: „Nem tudják azok, akik 
az egekben és a földön vannak a 
rejtettet1, csupán Allah. És nem 

tudják mikor támasztatnak fel.” 

66. Vajon felfogja-e tudásuk a 
Túlvilágot? Nem! Kétségek gyötrik 
őket efelől. És vakok ők erre nézve. 

67. És azok, akik hitetlenek azt 

mondják: „Ha már por vagyunk és 

atyáink is, vajon előhozatunk-e?” 

68. „Bizony már előzőleg is 
megígértetett ez nekünk és 

atyáinknak. Ezek bizony a 

r v. 
.Cj*J 

Sí j o*js 
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1 A ‘rejtett’ arabul al-gaybu, a láthatatlan, a szemmel felfoghatatlan, a megismerhetetlen, 

ennek a tudása egyedül a Magasztos Allah-nál van. 
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korábban élt elsők (ősök, elődök) 
meséi.” 

69. Mondd (Muhammad- Allah áldja 
meg és adjon Neki örök 

üdvösséget): „Járjátok be a földet 

és figyeljétek milyen végre 
jutottak a bűnösök!” 

70. És ne szomorkodj miattuk és ne 

érezd magad szorultságban az ő 
fondorkodásuk miatt! 

71. És azt mondják: „Mikor lesz ez 

az ígéret? Ha az igazat szóljátok.” 

72. Mondd: „Lehet, hogy mögötted 
van (a nyeregben), annak egy 
része, amit siettettek.” 

73. „Bizony a te Urad túláradó 

kegyelemmel van az emberek 
iránt, ám legtöbbjük nem hálás 
ezért.” 

74. Bizony a te Urad jól tudja, hogy 
mit rejt el keblük és mit tesz 

nyilvánosan. 

75. És nincs semmi rejtett az égben, 
vagy a földön, ami ne lenne világos 

Könyvben (feljegyezve a Jól 

Őrzött Táblán, al-Lawhu-l- 
Mahfözú). 

76. Bizony ez a Korán elmeséli Izrael 
fiainak a legnagyobb részét annak, 

amiben különbség volt közöttük. 

77. Bizony útmutatás és könyörület 

ez a hívők számára. 

* -r 9 k 

0 'j&Ásd 

s* ■" Jr 

78. Bizony a te Urad dönteni fog 

közöttük az Ő döntésével! Ő a 
Hatalmas és a Tudó. 

y>j< 
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79. Támaszkodj hát Allah-ra! Hiszen 

így te (Muhammad- Allah áldja 
meg és adjon Neki örök üdvösséget) 
a világos Igazságon vagy. 

80. Bizony te nem adhatsz hallást a 

halottaknak, sem pedig a 
süketeknek, hogy meghallják a 
hívást, ha hátat fordítanak. 

81. Te nem vezetheted ki a vakokat a 
tévelygésükből, csak azoknak 
szolgálhatsz figyelmeztetéssel, 

akik hisznek a Mi jeleinkben és 
alávetik magukat1. 

82. És ha majd elhangzik a Szó 

ellenük, egy állatot hozunk elő 

nekik a földből, amely szól 
hozzájuk, hiszen az emberek a Mi 

Jeleink felől nem rendelkeztek 
szilárd bizonyossággal. 

83. És azon a Napon, amikor minden 
közösségből összegyűjtünk egy 

csoportot azokból, akik 
meghazudtolták a Mi Jeleinket és 
ők sorba rendezve elvezettetnek 
(a Számonkérés helyére). 

84. Míg végül elérnek oda (a 

Számonkérés helyére), és (O) 
mondja: „Vajon hazugsággal 

vádoltátok a Jeleimet, ám 
tudással azt fel nem foghattátok, 
hogy mit tettetek.” 

85. És elhangzott (beteljesedett) a 

Szó ellenük, arról, hogy 
vétkeztek. És ők egy szót sem 
szólnak. 

cj\ 
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1 Allah-nak, és az Ő vallási parancsainak muzulmánként. 
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86. Vajon nem látták, hogy Mi tettük 

meg az éjszakát olyanná, hogy 

pihenjenek benne és a nappalt, 

hogy látható legyen. Bizony 

ebben jelek vannak az olyan nép 

számára, amely hisz. 

87. És azon a Napon, amikor 

megfuvatik a Trombita, megretten 

az, aki az egekben és a földön van, 

kivéve azokat, akiket Allah akar. 
És mindenki alázatosan közeleg 
Hozzá. 

88. És látod a hegyeket, amiket 

élettelenül mozdulatlannak 

gondoltál, elindulni, mint a 
felhőket. Allah cselekedete ez, 

Aki tökéletesen tesz minden 

dolgot! Bizony Ő a tudással Bíró 

arról, hogy mit tesztek ti. 

89. És, aki jó dolgot hoz elő, annak 

annál még jobb jár. És ők azon a 

Napon a rettegéstől biztonságban 
lesznek. 

90. Ám, aki valami rosszat hoz elő, 

az arcával előre fog a Tűzbe 
bukni. Vajon nem csupán azért 
kaptok fizetséget, amit tettetek? 

91. uÉn (Muhammad - Allah áldja 

meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) csupán arra kaptam 

parancsot, hogy annak a 
területnek1 az Urát szolgáljam, 

o)l-K&j 

Üt Já'JjjjjyV\ t 

Á\ 

sjl 

1 Ez Mekka megszentelt területe. Mekka meghódításának a napján a Próféta (Allah 

áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) az egész várost megszenteltnek és 

sérthetetlennek nyilvánította. Fáit, bokrait nem szabad kivágni, az ott lévő állatokra 

nem szabad vadászni. Ibn cAbbás-tól maradt fenn: Allah Küldötte (Allah áldja meg 
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amit Ő megszenteltnek 

nyilvánított. Övé minden. És azt a 

parancsot kaptam, hogy 

tartozzam a muzulmánok közé! 

92. És arra (is parancsot kaptam), 
hogy recitálva hirdessem a 

Koránt! És az, aki az Igaz Útra 
irányíttatik, az csupán a maga 

hasznára vezettetik, aki pedig 

tévelyeg, mondd: ttÉn csupán az 
intők közül való vagyok.” 

93. És mondd (Muhammad- Allah 

áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget): ctHála legyen Allah- 
nak (al-hamchi li-Lláhi)\ Meg 
fogja mutatni nektek az Ő Jeleit 

és ti meg fogjátok ismerni azokat. 

A te Urad nem hanyag azzal 

szemben, amit ti tesztek.” 

és adjon Neki örök üdvösséget) mondta: (Bizony ezt a várost Allah megszentelté és 

tilalmassá tette. Nem vághatok ki fái, nem üldözhetők el a vadjai, és nem szedhetők 

fel a földjén elhullatott dolgok, csak ha valaki ismeri azok tulajdonosát.) Al-BuhárI 

Sahlh-jaN. 1510 



28. Az Al-Qasasu Guz’: 20 610 Y * Y A /í./!&)! 

A Történet /28./ 
Az Al-Qasasu1 c. szúra. 

Mekkái. 

Kivéve a 52-55. Verseket, ezek Medinaiak. És a 85. vers, ami al-Guhfa- 

ban nyilatkoztatott ki a Hígra alatt. 

Verseinek száma: 88. 

Az An-Namlu c. szúra után nyilatkozatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 

nevében 

1. 7a*-sín-mim. 

2. Ezek a Világos Könyv2 Versei. 

3. Mi most Müsá (Mózes) történetéből 
mondunk el neked és a fáraóéból, 

az Igazságnak megfelelően. Egy 

olyan népnek, amely hisz. 

4. Bizony a fáraó fennhéjázó gőgös 
volt a földön, és pártokra szakította 
annak lakóit. Az egyik csoportot3 

azok gyengesége miatt elnyomta, 

a fiaikat pedig megölette, csupán 

az asszonyokat kímélte meg. Ő a 

romlást okozók közé tartozott. 

5. Mi kegyelmet akarunk gyakorolni 
azokkal szemben, akik gyengeségük 

miatt elnyomatnak a földön. Mi 

őket példázatokká és örökösökké 
tesszük. 

6. Hatalmat adunk nekik a földön. A 

fáraónak, Hámán-nak és a 

seregeinek megmutatjuk azt, amit 

részükről féltek. 

0^ 

-M 

*A 

1 A szúra címe a 25. versből ered. 

2 A Korán Versei, amelyek különbséget tesznek az igaz és a hamis között, a jó és a 

rossz között. 

Izrael fiait. 
3 
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7. Müsd (Mózes) anyjának sugalltuk: 
^Szoptasd őt! És ha félsz miatta, 

akkor vesd a tengerbe1! Ám ne félj 
és ne légy szomorú! Mi visszaadjuk 
őt neked. És a Küldöttek közül 
valóvá tesszük őt.” 

8. És felszedte őt a fáraó családja, 
hogy ellenségük és szomorúságuk 
legyen. Bizony a fáraó, Hámán és 
a seregei vétkesek voltak. 

9. A fáraó felesége mondotta: „Az 

én és a te szemed gyönyörűsége 
(lesz ő). Ne öljétek meg! Talán a 
hasznunkra válhat az, ha 
gyermekünkké fogadjuk.” Ám ők 
ezt nem vették észre. 

10. Reggelre kelve Müsá (Mózes) 

anyjának a szíve teljesen üres volt 
(minden gondolattól, kivéve 
gondolatait Mózessel kapcsolatban). 
Kevés híján már elárulta őt, ha meg 
nem erősítettük volna a szívét, 
hogy hívő legyen a hívők között. 

11. És mondotta a leánytestvérének: 
uMenj utána!” Távolról figyelte 
őt, és ők nem vették észre. 

12. Mi pedig tilalmassá tettük a 
számára az (idegen) szoptató 
asszonyokat. És ő (a testvére) azt 
mondta: 4tMutassak-e nektek egy 
családot, amely gondoskodna róla 
a számotokra? Ők tiszta szándékkal 
lesznek iránta.” 

13. Mi így visszaadtuk őt az anyjának, 
hogy örvendezhessen és ne 

taté áitaÁÁil) 

© ^ ta^==cl. 

oitaj 

Ez a szó ‘tengerbe’ fordítható ‘folyóba’ is. 
i 
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szomorkodjon. És, hogy 

megtudhassa: uAllah ígérete igaz! 

Ám a legtöbben közöttük nem 
tudják.” 

14. Mikor elérte a felnőttkort és érett 

férfi lett, bölcsességet és tudást 
adtunk neki. Mi így jutalmazzuk 

a helyesen cselekvőket. 

15. Belépett a városba, amikor annak 

lakói ügyet sem vetettek reá. Két 
férfit talált ott, amint egymással 

veszekednek. Az egyik az ő 

pártjához tartozott, a másik az 

ellensége volt. Segítségül hívta őt 

az, aki az ő pártjához tartozott 

azzal szemben, aki az ellensége 

volt. Müsa (Mózes) pedig egy 

ökölcsapással végzett vele. Mondta: 

tcEz a sátán cselekedete volt. Hiszen 

ő nyilvánvaló, eltévelyítő ellenség.” 

16. Mondta: ttUram! Vétkeztem saját 

magam ellen. Bocsáss meg 

nekem!” Ő megbocsátott. Hiszen 

Ő a Megbocsátó és az Irgalmas. 

17. Mondta: ^Uram! Amiért kegyelmet 

gyakoroltál irántam, soha nem 
leszek a bűnösök segítője.” 

18. Reggelre kelve félve tekintett szét 

ott, a városban. És íme az, aki 

tegnap segítségét kérte, most is 

hangos szóval hívja. Mondta neki 
Müsü (Mózes): <tBizony te 

nyilvánvalóan eltévelyedtél.” 

19. És miután kezet akart emelni 

arra, aki mindkettőjük ellensége 

volt azt mondta ez: ttO, Müsá 

éj|) 

láj 

<f) 206 tüpj 

Já 

)osJ^4 
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(Mózes)! Engem is úgy akarsz 

megölni, ahogyan azt a lelket 

tegnap megölted? Hatalmaskodó 
akarsz lenni a földön és nem 

akarsz a kegyesek közé tartozni?” 

20. A város legtávolabbi részéből egy 

férfi igyekezett szólván: „Ó, Müsd 
(Mózes)! A tanács azt a döntést 

hozta veled kapcsolatban, hogy 

öljenek meg. Hagyd el (a várost)! 

Én azok közé tartozom, akik jó 

tanáccsal szolgálnak neked.” 

21. Félve körbe-körbe tekintgetve ment 

ki onnan. Mondta: „Uram! Ments 
meg engem a bűnösök népétől!” 

22. És miután Madyan felé indult el 

mondta: „Talán az Uram az Igaz 

Útra vezérel engem.” 

23. Miután megérkezett Madyan 

vizéhez (kútjához), ott egy 

csoport embert talált, akik itattak. 

És mellettük két nőt is talált, akik 

visszatartották (az állatokat). 

Mondta: „Mi van veletek?” Azok 
ketten mondták: „Mi addig nem 

itathatunk, amíg a pásztorok el 

nem mennek. A mi apánk már 

nagyon öreg ember.” 

24. Ő megitatott kettejüknek. Majd 

elment az árnyékba. Mondta: 

„Uram! Bizony nagy szükségem 

lenne valami jóra, amit 

lebocsátanál nekem.” 

25. Akkor az egyik nő odament 
hozzá szégyenkező járással és 

mondta: „Apánk hív téged, hogy 

Új <^>y ÚJj 

üt -ÚÚj UjyEJ cf^üí 

Ú ÚJÉ JÉ üy]y^ 

Aj í-lj- 



28. Az Al-Qasasu Guz’: 20 614 Y • fjJr I Y A ^ 

megjutalmazhasson azért, amiért 

megitattál nekünk.” Miután 

odament hozzá és elmesélte a 

történetet neki, az azt mondta: 

„Ne félj! Megmenekültél a bűnös 

néptől.” 

26. Kettejük közül az egyik azt 

mondta: „Ó apám! Fogadd fel őt! 

Nem tudsz jobbat felfogadni, 

mint az, aki erős és megbízható.” 

27. Mondta: „Én szeretném hozzád 
adni az egyik lányomat, azzal a 

feltétellel, hogy beállsz nyolc évre 
hozzám. Ha el töl tesz tizet, az rajtad 
áll. Nem szeretnék nehézséget 
okozni neked. Ha Allah is úgy 
akarja, akkor aj óravalók közül 
valónak találsz engem.” 

28. Mondta (Mózes): „Legyen ez 

(szerződés) köztem és közted! 
Bármelyiket is teljesítem a két 
határidő közül nem érhet 
méltánytalanság. Arra, amit mi 

most mondunk Allah legyen a 

biztosíték!” 

29. Miután Müsa (Mózes) teljesítette 
a határidőt, elindult a családjával 
és a Tűr (Hegy) oldalán tüzet vett 
észre. Mondta a családjának: 

„Maradjatok! Én tüzet vettem 

észre, talán hírt hozhatok nektek, 
vagy egy csóvát a tűzből. Talán 
megmelegedhettek.” 

30. Mikor odaért szólíttatott a völgy 
jobb oldaláról, az áldott területen 
a fából: „Ó, Müsa (Mózes)! Én 
vagyok Allah, a Világok Ura!” 

1$-^.! q\ Aj 
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31. (így folytatódott:) „Dobd el a 
botodat!” És miután meglátta, 

hogy az megmozdul, mintha egy 

kígyó lenne hátat fordítva 
menekült és vissza sem fordult. 

„0, Müsd (Mózes)! Fordulj 

vissza! Ne félj! Te azok közé 
tartozol, akik biztonságban 
vannak.” 

3 2. „Irányítsd kezedet a j óbb 
ruhakivágásodba fehéren, minden 
baj nélkül fog az előjönni. És 
őrizd a szívedet a félelemtől! Ez 

bizonyíték a te Uradtól a fáraónak 

és a tanácsának arra, hogy ők 
vétkes népek.” 

33. Mondta: „Uram! Én bizony egy 
lelket megöltem közülük, félek 
hát, hogy megölnek.” 

34. „A testvérem, Hdrün szava 

ékesebb, mint az enyém. Őt küldd 

hát velem segítségül, hogy 
igazamat tanúsíthassa! Én félek 

attól, hogy meghazudtolnak.” 

35. Mondta (a Magasztos Allah): „Mi 
megerősítünk téged a testvéreddel 
és kettőtöknek hatalmat adunk - 

és nem férkőzhetnek hozzátok- a 
Mi jeleinkkel. Ti és azok, akik 
követnek téged fogtok 

felülkerekedni.” 

36. Miután Müsd (Mózes) elment 
hozzájuk a Mi nyilvánvaló 
jeleinkkel mondták: „Ez csak 

koholt varázslat. Mi erről nem 

hallottunk a korábban élt 
őseinktől.” 

. . V 2' 

ö\ JsÜ ' é- b ísf 
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37. Müsd (Mózes) mondta: 6tAz 
Uram jobban tudja ki az, aki 

útmutatást hoz Tőle és kié lesz a 
végső lakhely. A bűnösök nem 
fognak boldogulni.” 

38. A fáraó mondta: t6Ó, ti előkelők! 
Nem ismerek más istent a 

számotokra csak saját magamat. 

Gyújts nekem (tüzet) ó, Hdmdn, 

hogy agyag (téglákat égethessünk) 
és építs nekem palotát! Talán 

felemelkedhetek Müsá (Mózes) 

istenéhez. Én őt a hazugok közül 

valónak gondolom.” 

39. És ő és a seregei igazságtalanul 

fennhéjázóak voltak a földön. Azt 

gondolták, hogy nem fognak 
Hozzánk visszatérni. 

40. Megragadtuk őt és a csapatait és 

a tengerbe vetettük. Figyeld 
(Muhammad- Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget) csak 

meg milyen lesz a vétkesek végső 

sorsa! 

41. Példázattá tettük őket, (olyanokévá) 

akik a Tűzre szólítanak fel. A 

Feltámadás Napján nem találnak 

segítséget. 

42. Átok fogja követni őket az evilági 

létben és a Túlvilágon, a gyűlölt 

megvetettek közé fognak tartozni. 

43. Müsd-mk (Mózesnek) adtuk az 

írást- azt követően, hogy 

elpusztítottuk a korábbi 

századokat- nyilvánvaló 

bizonyítékként az embereknek és 

l3ÍJ AJí 

^ 
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útmutatásként és könyörületként. 

Talán hallgatnak az intésre. 

44. Te (Muhammad - Allah áldja meg 
és adjon Neki örök üdvösséget) 

nem voltál a nyugati oldalon, 

amikor elrendeltük Müsá-mk 

(Mózesnek) a parancsot. Te nem 
voltál a tanúk között. 

45. Mi nemzedékeket támasztottunk 
és hosszasan telt felettük az idő 

és te (Muhammad- Allah áldja 
meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) nem lakoztál a 
Madyan-\ak között, hogy a Mi 
Jeleinket hirdesd nekik. Mi 

azonban Küldötteket küldtünk. 

46. Te (Muhammad- Allah áldja meg 
és adjon Neki örök üdvösséget) 
nem voltál a Hegy oldalán mikor 

Mi szólítottuk (Mózest). Ám az 

Uradtól származó könyörületként 
(tudomásod van róla), hogy egy 

olyan népet inthess, akikhez 
előtted még nem érkezett intő. 
Talán hallgatnak az intő szóra. 

47. Ám ha nem így lenne, akkor- ha 

csapás sújtaná őket amiatt, amit 

korábban a kezeik elkövettek- azt 
mondanák: „Urunk! Miért nem 

küldtél hozzánk egy Küldöttet? 

Akkor követhettük volna a Te 

Jeleidet és a hívők közé 
tartozhattunk volna.” 

48. Ám miután eljött hozzájuk az 
Igazság Tőlünk mondták: „Miért 
nem kapta ő is azt, ami Müsd-nak 

(Mózesnek) adatott meg? Holott 

C-í JÍ 'íjj 

''íj 
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nem tanúsítottak-e hitetlenséget 

korábban azzal szemben is, ami 
Müsá-nak (Mózesnek) adatott 

meg? Mondván: Két varázslat (a 
Tóra és a Korán), amelyek 
egymást segítik.” És mondták: 
ttMi mindegyikkel szemben 
hitetlenek vagyunk.” 

49. Mondd (Muhammad- Allah áldja 
meg és adjon Neki örök 
üdvösséget): ^Hozzatok hát egy 
írást Allah-tól, ami igazabb vezetést 

nyújthat, mint ez a kettő1! Ha az 
igazat szólók közül valók vagytok ” 

50. Ha nem válaszolnak neked, akkor 

tudnod kell, hogy csak a vágyaikat 
követik. Ki lehet tévelygőbb 
annál, aki a vágyait követi, Allah- 

tól származó útmutatás nélkül? 

Allah bizony nem vezeti a bűnös 
népet. Hizb40. 

51. Eljuttattuk pedig hozzájuk a Szót 
(ezt a Koránt), talán hallgatnak az 

intelemre. 

52. Azok, akiknek még előtte 
odaadtuk az írást2, ők hisznek 

benne. 

53. És ha recitáltatik nekik azt 
mondják: ^Hiszünk benne. Ez az 

Igazság a mi Urunktól. Mi már 
előtte is muzulmánok voltunk.” 

54. Ők kétszer kapnak jutalmat amiatt, 
hogy állhatatosan kitartóak voltak 

és a rosszat jóval hárították el és 

V ík\ M l ’.C-.'wA, \ I oU U 

^üyé. 

Cjt *IjS^ 
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1 A Tóra és a Korán. 
2 A zsidóknak a Tórát, a keresztényeknek pedig az Evangéliumot. 
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abból, amivel gondoskodtunk 

róluk adakoztak. 

55. Ha üres beszédet1 hallanak 

elfordulnak attól és azt mondják: 

„Nekünk megvannak a mi 

cselekedeteink és nektek is 

megvannak a ti cselekedeteitek. 
Békesség veletek. Mi nem 

vágyakozunk a tudatlanok közé.” 

56. Te (.Muhammad - Allah áldja meg 

és adjon Neki örök üdvösséget) 

nem vezérelheted azt, akit 
szeretnél! Ám Allah az, Aki azt 
vezérel, akit Ő akar. Ő jobban 

tudja kik az igaz úton vezéreltek2 *. 

57. És ha azt mondják: „Ha veled 
együtt követjük az útmutatást 

elűzetnénk a földünkről” Nem 

adtunk-e hatalmat nekik egy szent 
Terület (Mekka) fölött, ami 

biztonságos és mindenféle 

pjúúá 

\U jlői 

•Ij! 

1 Itt az arab eredetiben az 4al-lagwu’ szó szerepel: üres tartalmatlan, hamis, bűnös, 

hiábavaló beszéd. 

2 Al-Musayyib hagyományozta: Midőn Abü Tálib a halálán volt, eljött hozzá Allah 

Küldötte (Allah áldja meg és adjon neki örök üdvösséget), aki ott találta nála Abü 

Gahl-ot és cAbdulláh bin Abl Umayya al-Muglra-t. Mondta (a Próféta (Allah áldja meg 

és adjon neki örök üdvösséget)): (Ó, Nagybátyám! Mondd: La ildha illá-Lldhu /Nincs 

más isten, kivéve Allah/. Ezek olyan szavak, amelyek által érvelhetek melletted Allah- 

nál.) Abü Gahl és cAbdulláh bin Abl Umayya mondták: (Ó, Abü Tálib) Talán el akarod 

hagyni cAbdu-l-Muttalib vallását? Allah Küldötte (Allah áldja meg és adjon neki örök 

üdvösséget) továbbra is bíztatta ezekkel a szavakkal. Ám ők ketten továbbra is 

mondogatták neki a saját szavaikat. Végül is Abü Tálib halála előtti utolsó szavai ezek 

voltak: 4CAbdu-l-Muttalib vallásán.’ És nem tudta elmondani a La ildha illa-Llahu 

/Nincs más isten, kivéve Allah/-ot. Allah Küldötte (Allah áldja meg és adjon neki örök 

üdvösséget) mondta: Allah-ra mondom! Addig fogok bocsánatot kérni a számodra, míg 

tilosnak nem nyilváníttatik az a számomra. Ekkor a Magasztos Allah kinyilatkoztatta: 

(A Prófétának és azoknak, akik hisznek nekik nem szabad bocsánatot kérniük a társítok 

számára, még akkor sem, ha azok rokonok. Miután világos lett a számukra, hogy ők a 

Pokol népéhez tartoznak. 9:113) És ekkor a Magasztos Allah kinyilatkoztatta a 28:56- 

os Verset Abü Tálibbal kapcsolatban. Al-Buhán SahTh-ja. No 4494 
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gyümölcs jelenik ott meg a Tőlünk 
származó gondoskodásként. Ám a 
legtöbben közülük nem tudják. 

58. És mennyi várost pusztítottunk 

már el, amelyek kihívóan élték 
életüket. íme ezek az ő lakhelyeik, 
utánuk már csak kevesen lakják 

azokat. Mi vagyunk az örökösök. 

59. A te Urad nem pusztított soha el 
egyetlen várost sem addig, amíg 

annak központjába Küldöttet nem 

menesztett, aki a Mi jeleinket 

recitálta. Mi csak akkor 

pusztítottunk el városokat, ha 

azok lakói vétkesek voltak. 

60. Bármi is adatott meg nektek, azok 
csupán az evilági élet múlandó 

dolgai és ékei. Ám, ami Allah-nál 

van az jobb és maradandóbb. Hát 

nem fogjátok fel ésszel? 

61. Vajon az, akinek szép ígéretet (a 
Paradicsom) tettünk, amit az meg 

is fog találni, talán az olyan, mint 

az, akinek az evilági élet rövid 

élvezetét adtuk, aki majdan a 

Feltámadás Napján azok közé fog 
tartozni, aki előállíttatik. 

62. És azon a Napon, amikor 

szólítani fogja őket mondván: 

ttHol vannak azok, akiket az Én 

társaimnak gondoltatok?” 

63. Akkor azt mondják azok, akik 

ellen bebizonyosodott a Szó: 

ttUrunk! Ők azok, akik minket 

tévelygésbe vittek. Úgy vittük 

őket tévelygésbe, ahogyan mi 

5 

04^ 

íj 
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magunk is tévelyegtünk. Mi 

mentesnek nyilvánítjuk magunkat 

Előtted ettől a felelősségtől. Nem 

bennünket szolgáltak ők.” 

64. Az mondatik: „Hívjátok a 

társaitokat! Fohászkodjatok a 
társaitokhoz!” Fohászkodnak. 
Ám azok nem fognak felelni 

nekik. Meglátják a büntetést. 
Bárcsak az Igaz Útra 
vezéreltettek volna! 

65. Azon a Napon, amikor szólítani 

fogja őket mondván: „Mit 

feleltetek a Küldötteknek?” 

66. A (jó válasz) híradásai 

elhomályosíttatnak előttük azon a 
Napon és nem kérdezgetik 
egymást. 

67. Ám az, aki megbánást mutat, hisz 

és jóravaló módon cselekszik, az 
talán azok közé fog tartozni, akik 
boldogulnak. 

68. És a te Urad azt teremt, amit akar 

és választ. Nekik nincs választási 
lehetőségük. Magasztaltassék 
Allah, a Magasztalt! Mennyire 
felette áll Ő annak, amit 
társítanak. 

69. A te Urad tudja mi van az ő 

lelkűkben és mi az, amit 
kinyilvánítanak. 

70. Ő Allah! Nincs más isten csak Ő 

{La ildha illa Huwa)\ Hála legyen 

Neki az evilági életben és a 

Túlvilágon! Övé a döntés és 
Hozzá térnek meg a dolgok. 

% áj-T, \j,,j\JJJ 

IÁ?"' 
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71. Mondd (Muhammad- Allah áldja 

meg és adjon Neki örök 

üdvösséget): „Hogyan 
vélekednétek arról, ha Allah 

örökös éjszakát bocsátana le 

rátok a Feltámadás Napjáig? 
Allah helyett milyen istenhez 
fohászkodhatnátok, hogy hozzon 

nektek világosságot. Hát nem 

halljátok?” 

72. Mondd (Muhammad- Allah áldja 

meg és adjon Neki örök 

üdvösséget): „Hogyan 
vélekednétek arról, ha Allah 

örökké valóvá tenné a nappalt a 

számotokra a Feltámadás 

Napjáig? Allah helyett milyen 

más istenhez fohászkodhatnátok, 

hogy hozzon nektek éjszakát, 

hogy kipihenhessétek magatokat? 

Hát nem látjátok?” 

73. Az Ő könyörületéből (fakadóan) 

rendelte el nektek az éjszakát és a 

nappalt, hogy pihenhessetek. És 
az Ő túláradó kegyelme után 

vágyakozzatok! Talán hálásak 

lesztek! 

74. Azon a Napon, amikor szólítja 
őket: „Hol vannak azok, akiket a 

társaimnak gondoltatok?” 

75. Minden egyes közösségből egy 
tanút (Prófétát) állítunk ki és 

mondjuk: „Hozzátok a 

bizonyítékaitokat!” Akkor majd 
megtudják, hogy az Igazság 

Allah-é! És minden eltünedezik 

tőlük, akiket koholtak. 

IJJÍ\ j* 

CA? 
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76. Qárün, Müsa (Mózes) népéhez 

tartozott. Elvesztette a mértéket 

velük szemben. És annyi kincset 
adtunk neki, hogy annak kulcsait 

még egy csoport erős férfi is csak 

nehezen tudná hordani. És mikor 

népe azt mondta neki: „Ne 

örvendezz (a gazdagságodnak)! 
Allah bizony nem szereti az 

(rosszul használt javakkal) 
örvendezőket.” 

77. „Azzal, amit Allah adott neked, a 

Túlvilági lakhelyre törekedj! Ám 

ne feledkezz meg az evilági 

részedről sem! Cselekedj jót, 

ahogyan Allah is jót tett veled. És 

ne terjessz romlást a földön! 

Allah nem szereti a romlást 

terjesztőket.” 

78. Mondta: „Ez csupán a birtokomban 

lévő tudás alapján adatott meg 

nekem.” Talán nem tudta, hogy 

Allah már előtte elpusztított olyan 
nemzedékeket, amelyek erősebbek 
voltak, mint ő és többet gyűjtöttek. 

A bűnösök nem kérdeztetnek meg 

a vétkeikről. 

79. Kivonult a díszeiben a népéhez és 

azok, akik az evilági élet után 

vágyakoznak mondták: „Ó bárcsak 
nekünk meglenne az, ami Qarün- 
nak adatott! Bizony nagy 

szerencse az övé.” 

80. Akiknek azonban a tudás adatott 
meg azt mondják: „Jaj nektek! 

Allah jutalma jobb azoknak, akik 
hisznek és jóravaló módon 

(vv) 4$ 61 
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cselekszenek. Ám ez csupán az 

állhatatosan kitartóknak jut.” 

81. És Mi elrántottuk alóla1 és a háza 

alól a földet. És nem volt csapata, 

amely segíthette volna Allah 
helyett és nem voltak segítői. 

82. Azok, akik tegnap még a helyére 

áhítoztak, reggelre kelve azt 

mondták: «Ó,jaj! Allah bőkezűen 
gondoskodik arról, akiről akar, 
máskor szűkmarkúan mér. Ha 

Allah nem gyakorolt volna 
kegyelmet irántunk, akkor bizony 

elrántotta volna a földet alólunk. 

Ó, jaj! A hitetlenek nem 

boldogulnak!” 

83. A Túlvilági lakhelyet azoknak 
rendeljük el, akik nem akarnak 

gőgösen viselkedni a földön és 

nem áhítozzák a romlás terjesztést. 

A dolgok végső kimenetele az 

istenfélőké. 

84. Aki jótetteket hoz majd elő, annak 
még jobb jár. Aki viszont rossz 

tettet hoz elő- azok, akik rossz 
dolgokat követtek el- azoknak az 

lesz a jutalma, amit elkövettek. 

85. Aki elrendelte neked (Muhammad- 

Allah áldja meg és adjon Neki 
örök üdvösséget) a Koránt, az 

visszahoz téged a Visszatérés 
helyére. Mondd: <tAz én Uram 
tudja a legjobban ki hozza az 
Útmutatást és ki van nyilvánvaló 

1*3^ 

4ÍÍC£j^ 01^=* 

ü&Sj 
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5 Az ‘elrántottuk alóla’ rész fordítható úgy is ‘elrendeltük, hogy a told nyelje el őt és 

a házát’. 
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tévelygésben.” 

86. Te nem remélted, hogy az írás (ez 

a Korán) le fog küldetni Neked, 
hacsak nem Urad könyörülete 
gyanánt. Ne légy hát a hitetlenek 

segítője! 

87. Ne fordítsanak ők el téged 

(Muhammad- Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget) 

Allah Jeleitől miután azok 
kinyilatkoztattak neked! Szólíts 
fel az Uradra! És ne tartozz azok 

közé, akik társítanak! 

88. Allah mellett ne fohászkodj más 
istenhez! Nincs más isten csak Ő 
(La Hűha illa Huwa)\ Minden 

dolog pusztulásra van ítélve, 

kivéve az Ő Orcáját. Övé a 
döntés joga. Hozzá tér meg 
minden! 

)jí^===& 
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APók/29./ ! 
Az Al-'Ankabütu1 c. szúra. ifi. •* 

'-A j 

Mekkái. 
Verseinek száma: 69. 

Az 1-11. versek Medinai eredetűek. 
A Rum (Bizánciak) c. süra után nyert kinyilatkoztatást. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 

nevében 

1. Alif-lüm-mím. 

2. Vajon azt hiszik az emberek 

megengedtetik nekik, hogy 
mondják: „Hiszünk!” És eközben 
nem vettetnek próbának alá? 

3. Bizony már próbának vetettük 

azokat alá, akik előttük éltek! És 

Allah tudni fogja2 azokat, akik az 
igazat szólják és tudni fogja, kik a 

hazugok. 

4. Vajon azok, akik rossz dolgokat 

cselekszenek úgy gondolják, 

hogy megelőznek Bennünket3? 

Milyen rosszul ítélkeznek. 

5. Aki az Allah-hal való találkozásban 

reménykedik, bizony az Allah által 

szabott idő el fog érkezni! 0 a 

Halló és a Tudó. 

6. Aki pedig buzgólkodik4 az a 
maga számára teszi azt. Allah- 

nak nincs szüksége a világokra. 

0^ 

ö\ olílÜÍ OjlíLaü 

1 A szúra címe a 41. Versből származik. 

2 Jóllehet Allah már az előtt is tudja, hogy próbának vetné alá őket. 

3 Azaz kikerülhetik a Magasztos Allah büntetését. 

4 E vers tartalma hasonló a Fussilat c. Szúra (41:46) Verséhez. Azaz, aki jótettek 

végrehajtásában buzgólkodik, az találkozni fog tetteinek hasznával, hiszen a 

Magasztos Allah nem szorul az Ő szolgái tetteire. 
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7. Azok pedig, akik hisznek és 

jótetteket cselekszenek, azoknak 

eltöröljük a rossz tetteiket és a 

legjobb cselekedeteik szerint 

fogjuk jutalmazni őket. 

8. Örökül hagytuk az embernek, 

hogy a szüleivel jól bánjon!1 És 
ha azok ketten azon fáradoznak, 

hogy valami olyasmit társíts 

Mellém, amiről nem rendelkezel 

tudással, úgy ne engedelmeskedj 

nekik! Hozzám lesz visszatérésetek. 
Elő fogom sorolni nektek, amit 
elkövettetek. 

9. Azokat, akik hisznek és jótetteket 

cselekszenek, a jóravaló igazak 
közé fogom léptetni. 

10. Vannak az emberek között 

olyanok, akik azt mondják: 

„Hiszünk Allah-ban!” Ha azonban 

bántalmazást szenvednek el Allah 

miatt, az emberek részéről jövő 

megpróbáltatást, Allah büntetésének 

tekintik. Ám ha a te Uradtól 

segítség érkezik, bizonnyal azt 

mondják: „Mi veletek voltunk!” 

Vajon nem Allah-e a legjobb 

Tudója annak, ami az emberek 

lelkében lakozik? 

11. Allah biztos tudással ismeri 

esjb&r 

Iá> ÁÍ 

átJ 

Abu Amr as-Saybani mondta: Tudósított engem ennek a háznak a gazdája és 

kezével cAbdulláh házára mutatott, aki mondta: Megkérdeztem a Prófétát (Allah 

áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget): Allah-nál melyik a legjobb cselekedet? 

Mondta: (Az idejében elvégzett ima.) Mondta: Majd melyik? Mondta: (Majd a 

szülőkkel való kegyes bánásmód.) Mondta: Majd melyik? Mondta: (A harc Allah 

Utján.) Mondta: Ezeket hagyományozta nekem, ám ha tovább kérdeztem volna, 

még többet mondott volna. Al-BuhárI SahJh-ja N. 5625 
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azokat, akik hisznek és azokat, 

akik képmutatók. 

12. És azt mondják azok, akik 
hitetlenkednek azoknak, akik 
hisznek: „Kövessétek a mi 

utunkat! És mi hordozni fogjuk a 

ti bűneiteket.” Ám ők semmit 
sem hordoznak az ő bűneikből. 

Bizony hazugok ők. 

13. És hordozni fogják majd a maguk 
terhét és még más terhet is a 

sajátjukkal együtt! És a Feltámadás 

Napján megkérdeztetnek a hazug 

koholmányokról. 

14. És elküldtük volt Nüh-ot (Noét) 
az ő népéhez - és ötven év híján 

ezer évet töltött el közöttük. És 

elragadta őket a vízözön (at- 
tüfünu), mivel bűnösök voltak. 

15. Ám Mi megmentettük őt és a 

hajó utasait. És ezt a világok 
számára szolgáló jellé tettük. 

16. És (emlékezz) Ibrahim-ra 
(Ábrahámra)! Midőn mondta a 
népének: „Szolgáljátok Allah-ot 

és féljétek Őt! Ez a legjobb 

nektek, ha felfogjátok az 

eszetekkel.” 

17. „Ám ti Allah mellett (helyett)1 
csak bálványokat szolgáltok, és 
hazugságot találtok ki. Bizony azok, 

akiket Allah helyett szolgáltok, nem 

fb 

jeliül 
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1 Mindkét módon lehet fordítani: ‘Allah mellett’ és ‘Allah helyett’. A lényeg 

ugyanaz: bármelyiket is követi el az ember fia a legnagyobb bűnök egyikének 

terhét veszi magára. Ha a ‘mellett’ részt vesszük akkor ez társítás. Ha a ‘helyett’ 

akkor istentagadás. 
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rendelkeznek semmivel, amivel 

gondoskodhatnának rólatok. A 
gondoskodást Allah-nál 
keressétek! Őt szolgáljátok! 
Iránta legyetek hálásak! Hozzá 
fogtok visszatérni.” 

18. „És ha hazugságnak tartjátok, már 
előttetek is voltak hazugsággal 

vádoló népek. A Küldött feladata 
csupán a világos híradás és 
továbbítás.” 

19. Vagy talán nem látták, hogyan 

kezdte meg Allah a teremtést? 
Majd megismétli azt. Bizony 
könnyű ez Allah számára. 

20. Mondd: „Járjátok a földet és 

figyeljétek, hogyan kezdte Allah 
a teremtést!” Azután majd Allah 

megalkotja az utolsó alkotást. 
Bizony Allah mindenre képes. 

21. Megbünteti azt, akit akar és 

könyörületet mutat azzal szemben, 
akivel akar. Hozzá téríttettek 
majdan vissza. 

22. Ti nem akadályozhatjátok1 meg, 

sem a földön, sem az égben. 

Allah helyett nincs nektek sem 

támogatótok, sem pedig segítőtök. 

23. Azok, akik hitetlenkednek Allah 

Jeleivel szemben és a Vele való 
találkozással szemben, azok 

elvesztik reményüket az Én 

könyörületemben. Fájdalmas 
büntetés jár nekik. 

Lést,lóg 

_ » ^ í f 9 ífő 

\x> 

aíói ‘jZm ’&dyy íjjáj 
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1 A ‘Ti nem akadályozhatjátok meg’ rész fordítható így is: ‘ti nem menekülhettek 
meg (Allah büntetésétől).’ 
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24. Az ő népének válasza csupán az 

volt, hogy mondták: „Öljétek 

meg, vagy égessétek meg!” Ám 
Allah megmentette a Tűztök 
Bizony ebben jelek vannak az 

olyan nép számára, amely hisz. 

25. És mondta (Ábrahám): „Csupán 
azért választottatok magatoknak 

bálványokat Allah helyett, mivel 

szeretet van közöttetek az evilági 

lét iránt. Majd a Feltámadás Napján 

egyikőtök megtagadja a másikat 

és egyikőtök elátkozza a másikat. 
A Tűz lesz a nyugvóhelyetek és 

nem lesz nektek segítőtök.” 

26. Lót hitt neki (Ábrahám 

küldetésében) és azt mondta: 
„Én bizony elvonulok az én 

Uramhoz. Hiszen Ő a Hatalmas 

és a Bölcs.” 

27. És neki adományoztuk Isháq-ot 
(Izsák) és Yacqüb-ot (Jákob) és a 
leszármazottai között prófétaságot 

és írást teremtettünk. És megadtunk 

neki a jutalmát az evilági létben 
és a Túlvilágon a jóravaló igazak 

közül való. 

28. És Lótót! Midőn azt mondta a 

népének: „Olyan borzalmas 
kárhoztatandót1 tettetek, amit 
előttetek még senki sem tett meg 

a világokon.” 

29. „Talán férfiakkal álltok össze 
és útonállók vagytok és 

j'í f) sJ ~ »t 9 ■? J 

pjC3j)í 
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1 Itt az arab eredetiben az al-Jahisatu szó szerepel, amely a kommentátorok magyarázata 

alapján itt a szodomiát jelenti. 
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tanácskozásaitokon az elvetendőt1 

hozzátok elő?” A népének válasza 
csupán az volt, hogy mondták: 

„Hozd ide nekünk Allah büntetését, 

ha az igazat szólók közül való 
vagy!” 

30. Mondta: „Uram! Segíts meg 

engem, a bűnös romlást okozó 
néppel szemben!” 

31. És miután eljöttek a Mi küldötteink 
Ibrahim-hoz (Ábrahámhoz), az 

örömhírrel, azt mondták: „Mi 
bizony el fogjuk pusztítani ennek 

a városnak (Lót városát) a lakóit. 
Bizony lakói bűnösök.” 

32. Mondta (Ábrahám): „Ám ott van 
Lót!” Mondták: „Mi jobban 
tudjuk ki az, aki ott van. 

Megmentjük őt és családját, a 
felesége kivételével, aki a 
pusztulandók közé tartozik.” 

33. És miután a Küldötteink eljöttek 

Lóthoz, gondokkal küzdő lett 
miattuk és nehéz helyzetbe került 
miattuk. Ám azok mondták: „Ne 

félj és ne légy szomorú! Mi meg 
fogunk menteni téged és a 
családodat, kivéve a feleségedet, 

aki a hátramaradók közül való.” 

34. Mi bizony e város lakóira 

büntetést küldünk le az égből, 
amiatt, hogy bűnösök voltak. 

35. Világos és könnyen megérthető 
jelet hagytunk ezzel azok 

(J) 

^ ^ 0 2 

jüJj 

1 Itt az arab eredetiben az al-munkaru szó szerepel: hitetlenség, politeizmus és 

mindenféle tilalmas, bűnös dolog gyűjtőneve. 
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számára, akik élnek az eszükkel. 

36. És Madyan-hoz, testvérüket, 
Sucayb-ot. Mondta: «Ó népem! 

Szolgáljátok Allah-ot! És a 

Végső Napban reménykedjetek! 

És ne éljetek bűnös módon a 
földön!” 

37. Ám meghazudtolták őt. így ezért 
rengés rázta meg őket. És reggelre 
(kelve) holtan feküdtek házaikban. 

38. És cÁd-ot és Tamüd-ot\ Világossá 
lett nektek sorsuk az ő lakhelyeiken. 
És a sátán díszesen kívánatossá 
tette a számukra az ő tetteiket és 

eltérítette őket az Úttól, noha 

látók voltak. 

39. És Qarün-t és a Fáraót, és 
Haman-1 (is elpusztítottuk)! 
Holott Müsá (Mózes) világos 
bizonyítékokkal jött el hozzájuk. 

Ám ők gőgösen viselkedtek a 

földön. És nem előztek meg (azaz 

nem menekülhettek a Mi 
büntetésünktől). 

40. És bűne miatt mindegyiket 
megbüntettük. Volt közöttük 

olyan, akire hásibun-11 küldtünk. 

Volt olyan is közöttük, akit a 
kiáltás (as-sayhatu) ragadott el. 
És volt olyan is, aki alól a földet 

rántottuk ki és volt olyan is, akit a 

vízbe fullasztottunk. Allah nem 

járt el bűnös módon velük 
szemben. Ám ők magukkal 
szemben voltak bűnösök. 

(|j) uáríLi 1^-" 

JoC VÁ=5 
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1 A hásibun szó jelentése: erős, viharos erejű szél, kőzáporral kísérve. 
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41. Azok példázata, akik Allah helyett 

más segítőket választanak 
maguknak, azok hasonlatosak a 
pókhoz, amely házat épített 

magának és bizony a leggyengébb 

ház a pók háza. Bárcsak 

megértenék! 

42. Bizony Allah tudja mihez 

fohászkodnak Ő helyette. Ő a 

Hatalmas és a Bölcs. 

J ói1?. 

oÁ-é-ioí 

43. Ezek azok a példázatok, amiket 
az embereknek adunk. De ezeket 
csak a tudással rendelkezők 

foghatják fel. 

44. Allah megteremtette az egeket és 
a földet Igazsággal. Bizony jel 

van ebben a hívők számára. 
Guz’21. 

45. Recitáld (Muhammad- Allah 

áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) azt, amire sugallatot 

kaptál a Könyvből! És végezd el 

az imát! Bizony az ima eltilt (és 

megvéd) a bűnös dolgoktól1 és a 

kifogásolhatótól2. Ám az Allah- 
ról való megemlékezés még 

nagyobb dolog. Allah tudja, hogy 
ti mit tesztek. Hizb41. 

46. És ne kezdjetek vitát az írás 

népével, csak úgy, hogy az jobb! 

Kivéve azokkal, akik közülük 

bűnösök. És mondjátok: „Hiszünk 

íLüJÍ 

jíJljíá=£\ jijjoáSíj * 

\ Ű-ÍS W 

1 Itt az arab eredetiben az ‘al-fahisatu' szó szerepel: nagy bűn, törvénytelen nemi élet 
stb. 

2 Itt az arab eredetiben az ‘al-munkarif szó szerepel: hitetlenség, tagadás, mindenféle 

bűnös és az Iszlám által tiltott dolgok együttes megnevezése. 
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abban, ami lebocsáttatott nekünk 

és abban, ami lebocsáttatott 

nektek. A mi istenünk és a ti 

istenetek egy (és ugyanaz az) 

isten! És mi Neki vetjük alá 
magunkat.” 

47. így küldtük le neked (Muhammad 

- Allah áldja meg és adjon Neki 

örök üdvösséget) a Könyvet (a 

Koránt). És azok, akiknek (a 
korábban éltek közül) megadtuk a 

Könyvet, hisznek benne, és ezek 

(akik most élnek a környezetedben) 

között is vannak olyanok, akik 

hisznek benne. Csupán a hitetlenek 

tagadják meg a Mi Jeleinket. 

48. Ám előtte még nem recitáltál 

(Muhammad- Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget) egy 

könyvből sem. És jobboddal nem 

írtad azt le. Mivel így kételkednének 
a tudatlan megtagadók. 

49. De nem! Világos jelek ezek azok 

lelkében, akiknek a tudás 

megadatott. Csupán a bűnösök 

tagadják meg a Mi jeleinket. 

50. És azt mondják: „Miért nem 

bocsáttatott lejei az ő Urától 

neki?” Mondd: „A jelek csupán 

Allah-nál találhatók! Én csupán 

egy világos Intő vagyok.” 

51. Talán nem elégséges az nekik, 

hogy lebocsátottuk neked a 

Könyvet (ezt a Koránt), amely 

nekik hirdettetik. Bizony 

könyörület van ebben, és intés 

<$) 

A £ i 
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azon népnek, amely hisz1. 

52. Mondd (Muhammad- Allah áldja 

meg és adjon Neki örök 

üdvösséget): „Allah elégséges 
tanú köztem és köztetek. Ő tudja 

mi van az egekben és a földön. És 

azok, akik a valótlan hamisban 

hisznek és megtagadják Allah-ot, 

ők a kárvallott vesztesek.” 

53. És téged arra kémek, hogy 

siettesd a büntetést. És ha nem 
lenne szabott ideje, úgy már eljött 

volna hozzájuk a büntetés. Ám 

majdan váratlanul fogja meglepni 

őket, úgy, hogy észre sem veszik. 

54. Arra kémek téged, hogy siettesd a 

büntetést. Ám a Pokol körülveszi 

a hitetleneket. 

55. Azon a Napon, amikor beborítja 

őket a büntetés (a Pokol Tüze) 

felülről és a lábuk alól is. És azt 
mondja (a Pokol Tüze): 

„Kóstoljátok meg azt, amit 

elkövettetek!” 

56. Ó szolgáim, akik hisztek! Bizony 
az Én földem tágas. Engem 

szolgáljatok! 

57. Minden lélek megízleli a halált! 

AjU^J 

1 Abü Hurayra hagyományozta, miszerint a Próféta (Allah áldja meg és adjon neki 

örök üdvösséget) mondta: Csupán két dolog irigyelhető: Az olyan férfi, akinek 

Allah tanította meg a Koránt és az recitálja is az éjszaka végén és a nappal végén. A 

szomszédja meghallja azt és így szól: Ó, bárcsak nekem is az adatott volna meg, 

mint annak az embernek és úgy cselekedhetnék, mint ő. És az olyan férfi, akinek 

Allah juttatott vagyont és javakat és ő azt a megfelelő módon költi el. Szólt a férfi: 

O, bárcsak nekem is az adatott volna meg, ami a szomszédomnak. És így én is úgy 

cselekedhetnék, mint ő. Al-BuhárT Sahíh-}& No. 4738. 
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Majd Hozzánk lesz a 

visszatérésetek. 

58. És azokat, akik hisznek és 

jótetteket visznek véghez, azokat 

a Paradicsom szobáiban 

helyezzük el, amelyek alatt 

patakok folynak és örökké ott 
fognak időzni. Milyen pompás 

jutalom ez a cselekvők számára. 

59. Akik állhatatosan kitartóak és az 
Urukra támaszkodnak. 

60. És mennyi állat van, amely nem 
képes a gondoskodásra, Allah 

ellátja azokat és titeket is. Ő a 

Halló és a Tudó. 

61. És ha megkérdezed őket: „Ki 

teremtette az egeket és a földet és 
ki hajtotta a napot és a holdat a 

szolgálatra?” Bizonnyal azt 

fogják mondani: „Allah!” 

Hogyan fordulnak el? 

62. Allah bőségesen mér annak, 

akinek akar a gondoskodásból az 

Ő szolgái közül. Másnak 
szűkösebben (ad a 

gondoskodásból). Allah-nak 

mindenről tudomása van. 

63. És ha megkérdezed őket: „Ki 
küldte le az égből a vizet és 

keltette életre általa a földet, 

azután, hogy az halott volt?” 

Bizonnyal azt mondják: „Allah!” 
Mondd: „Hála legyen Allah-nak 

(al-hamdu li-Lláhi)\” De a 
legtöbben közülük nem fogják fel 

ésszel. 

Wö 

o\ 
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64. Az evilági élet csupán mulatozás 

és játék. A Túlvilági lét az élet. 

Bárcsak megértenék! 

65. És ha hajóra szállnak, Allah-hoz 

fohászkodnak, őszinte és tiszta 

hittel fordulnak Feléje. Ám miután 

a szárazföldre menekítette őket, 

már társítanak. 

66. Hogy megtagadják azt, amit 
adtunk nekik és hogy élvezzék 

még. Ám majd meg fogják tudni. 

67. Talán nem látják, hogy 

biztonságos szent helyet (Mekka) 
adtunk nekik. És körülöttük az 
emberek elűzetnek. Talán a 

valótlan hamisban hisznek? És 

Allah kegyelmével szemben 

hitetlenek? 

68. És ki vétkesebb bűnös annál, 

mint az, aki hazugságot talál ki 

Allah ellen? Avagy hazugságnak 

tartja az Igazságot, azután, hogy 

az már elérkezett hozzá? Talán 
nem a Pokol a hitetlenek 

lakhelye? 

69. Ám azokat, akik Miértünk 

harcolnak és buzgólkodnak, őket 

a mi Útjainkra vezetjük. Bizony 
Allah a jóravaló kegyesekkel 

van! 

\j.Jú. ú^>-úL*írS\ 
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A Bizánciak/30./ 
Az Ar-Rümu1 c. szúra. 

'■,r:''Xj;',;. 

Mekkái. 
Verseinek száma: 60. A 17. vers Medinai eredetű. 

Az al-Insiqáqu c. süra után nyert kinyilatkoztatást. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 
nevében 

1. Alif-lam-mim. 

2. Győzelmet arattak a bizánciak 
(vagy rómaiak) felett. 

3. A legközelebbi földön2. De 

megveretésük után ők fognak 
győzedelmeskedni. 

4. Egy pár éven belül Allah-é a 

döntő szó. Előbb is, és később is. 
És akkor örülnek majd a hívők. 

5. Allah segítségének. Azt segít Ő, 

akit akar. Ő a Hatalmas és a 

Megkönyörülő. 

6. Allah ígérete (ez). Allah nem szegi 
meg az ígéretét. De a legtöbb 

ember nem fogja fel ésszel. 

7. Ők az evilági élet nyilvánvaló, 
látható részét tudják. Ám a 

Túlvilággal szemben hanyagok. 

8. Vajon nem gondolkodnak-e el 
magukban? Allah igazsággal 

teremtette az egeket és a földet és 

mindazt, ami közöttük van és 
megszabott határidővel. Ám a 
legtöbb ember az Urával való 

találkozás felől hitetlen. 

)>Jl 

QöJ%2ü0 

<S .1 ír, ’k íS Í 
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oí& \ öt i* 
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1 A szúra címe a 2. versből ered. 
2 A kommentátorok szerint ez Szíria, Irak, Palesztina területére utal. 
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9. Vajon nem járták-e be a földet? 

És nézték milyen lett a sorsuk 

azoknak, akik előttük voltak- 
holott erősebbek voltak, mint ők, 

megforgatták a földet és 

művelték azt, sokkal inkább, mint 

ők és a Küldötteik nyilvánvaló 
bizonyítékokkal jöttek el 

hozzájuk. Allah nem akart 
igazságtalanságot elkövetni 

ellenük, inkább önmaguk ellen 
követettek el bűnt. 

10. És azok sorsa, akik rosszat tettek, 

azoké lett a legrosszabb. Hiszen 

hazugságnak tartották Allah Jeleit 

és gúnyt űztek azokból. 

11. Allah az, Aki elkezdi a teremtést, 
majd megismétli azt. Majdan 
Hozzá fogtok visszatérni! 

12. És azon a Napon, amikor beáll az 

Óra, a bűnösök megrettennek. 

13. És az ő társaik nem lesznek az ő 
közbenjáróik és nem hisznek a 

társaikban. 

jS\ Cípú'T 

■Ü 

0 ÁA? 

14. És azon a Napon, amikor beáll az 

Óra, azon a napon 
szétszakadoznak1. 

15. Ám azok, akik hittek és jótetteket 
cselekedtek ők egy kertben (a 

Paradicsomban) fognak örülni. 

16. Ám azok, akik hitetlenek voltak 
és hazugságnak tartották a Mi 

Jeleinket és a Túlvilággal való 

találkozást, azok a büntetésre 

UiiAíjjÖ5 

Ideértendő az is, hogy a hívők elválasztatnak a hitetlenektől. i 
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hozatnak elő. 

17. Magasztaltassék Allah, (midőn) 
este nyugovóra tértek és midőn 
reggelre keltek. 

18. Övé a hála az egekben és a 
földön, esti időben és midőn 
deleltek. 

19. Előhozza az élőt a halottból és 
előhozza a halottat az élőből és 
életre kelti a földet, annak halála 

után. Ti így hozattok elő. 

20. Az Ő Jelei közül való az is, hogy 
porból teremtett meg benneteket, 
majd ezután emberek lettetek és 
elterjedtetek. 

21. Az Ő Jelei közé tartozik az is, 
hogy magatokból feleségeket 

teremtett nektek, hogy velük 

lakjatok. És közöttetek szeretetet 
és könyörületet alkotott. Bizony 
ebben jelek vannak az olyan nép 

számára, amely elgondolkozik. 

22. Az Ő Jelei közé tartozik: az egek 
és a föld megteremtése, nyelveitek 

különbözősége, és színetek 

különbözősége. Bizony ebben 
jelek vannak a világok számára. 

23. Az Ő Jelei közé tartozik az is, 

hogy éjjel alusztok és nappal az 
Ő túláradó kegye után törekedtek. 
Bizony ebben jelek vannak az 

olyan nép számára, amely hall. 

24. Az Ő Jelei közé tartozik az is, hogy 
megmutatja nektek a villámlást, 
félve és vágyakozva. És az égből 

üteüöy 
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vizet bocsát le, amellyel a földet 

életre kelti, annak halála után. 

Bizony ebben jelek vannak az 

olyan nép számára, amely az 
eszét használja. 

25. Az Ő Jelei közé tartozik az is, 

hogy az ég és a föld az Ő parancsa 

alapján áll fenn. És ha majd egy 

hívással szólít benneteket, ti 

előjöttök, (a simáitokból a 
számonkérésre, és jutalmazásra) 

26. Övé (mind) az, aki (és ami) az 

egekben és a földön van. Mindenki 

Hozzá fordul alázatosan. 

27. Ő az, Aki elkezdi a teremtést majd 

megismétli azt. Ez könnyebb a 

Számára! Övé a legmagasztosabb 
példázat az egekben és a földön. Ő 

a Hatalmas és a Bölcs. 

28. Saját magatokból vett példázatot 
adott nektek: Talán azok között, 

akiket jobbotok birtokol vannak-e 

társak abban, mivel elláttunk 

benneteket, és ti abban egyenlők 

lennétek? Félitek-e úgy őket, 
ahogyan magatokat félitek? így 

magyarázzuk a jeleket az olyan 

népnek, amely használja az eszét. 

29. Nem! Azok, akik bűnt követtek 

el, ők a vágyaikat követték tudás 
nélkül. Ki vezérelhetné az Igaz 

Útra azt, akit Allah a tévelygésbe 

vezetett. Nincs nekik segítőjük! 

30. Fordítsd (Muhammad- Allah 

áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) arcodat hariif-ként a 

JjjJj ílJJJjyú JtJ 
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Vallás felé! Allah eredendő 
teremtése1, amelyre teremti az 

embereket. Allah teremtését nem 

lehet megváltoztatni, ez az igazi 

Vallás!2 Ám a legtöbb ember nem 

tudja. 

31. Megbánással fordulva Hozzá. És 
féljétek Őt! És végezzétek el az 

imát és ne tartozzatok a társítok 

közé! 

32. Azok közé, akik darabokra 

szaggatták a vallásukat és 

csoportokra szakadtak és minden 
csapat annak örül, ami nála van. 

33. És ha az embereket csapás éri, az 

Urukhoz fohászkodnak, 

megbánással fordulva Hozzá. Ám 
miután ízelítőt ad a Tőle származó 

könyörületből, lám egy csoport 

közülük társat állít az Uruk mellé. 

34. Hogy tagadják azt, amit adtunk 

nekik. Élvezzétek! Majd meg 
fogjátok tudni. 

35. Vagy talán érveket bocsátottunk 

le nekik, amik arról szólnak, amit 

Mellé társítanak? 

36. És ha megízleltetjük az emberekkel 
a könyörületet örvendeznek annak. 

1 Az ‘eredendő teremtés’ az arab al-fiitratu szó nehézkes fordítása. Jelentése: az a 

tiszta romlatlan egyistenhit, amelyre a Magasztos Allah mindenkit megteremt. 

Tehát a fitra szó egyszerűen maga az Iszlám. 

2 Abü Hurayra mondta: Allah Küldötte (Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) mondta: (Minden újszülött a fitra-ra születik. Szülei teszik őt zsidóvá, 

vagy kereszténnyé, vagy mágus hitűvé. Ahogyan az állat is egészséges utódot szül. 

Láttok-e rajta valamilyen csonkulást? Majd még recitálta: Allah eredendő 

teremtése, amelyre teremti az embereket. Allah teremtését nem lehet 

megváltoztatni, ez az igaz vallás.) Al-Buhárl Sahih-ja N. 4497 
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Ám ha valami csapás éri őket, 
amiatt, amit kezük korábban 

elkövetett, azonnal elvesztik a 

reményt. 

37. Talán nem látják, hogy Allah 
ki mérten adja a gondoskodást 

annak akinek akarja, vagy 

bőkezűen méri. Bizony ebben 
jelek vannak az olyan nép 

számára, amely hisz. 

38. Add meg a rokonnak a neki járó 
részt és a szegényeknek és az 
úton lévőknek! Ez jobb azoknak, 

akik Allah után vágyakoznak. Ők 

azok, akik boldogulnak. 

39. Amit kamatra adtok, hogy az 
emberek vagyonában így 

növekedjen az, az nem növekszik 

kamattal Allah-nál. Ám, amit 
zakát-ként adtok, Allah Orcája 

után vágyakozva, úgy ők azok, 
akik megkétszerezettben 

részesülnek. 

40. Allah az, Aki megteremtett 
benneteket, azután gondoskodott 

rólatok, majd a halálba küld 
benneteket, majd új életre kelt 
benneteket. Van-e a társaitok 

között valaki is, aki ebből bármit is 
meg tudna tenni? Magasztaltassék 

(Allah)! Mennyire felette áll Ő 

annak, amit Hozzá társítanak. 

41. Romlás jelent meg a szárazföldön 
és a tengeren, annak okán, amit 

az emberek keze elkövetett. 

Azért, hogy megízleltesse velük 

annak egy részét, amit elkövettek. 

<11 óÁiJÍ ^ 
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Talán megtérnek! 

42. Mondd (Muhammad- Allah áldja 

meg és adjon Neki örök 

üdvösséget): „Járjátok be a földet 
és figyelve nézzétek mi lett a 

sorsa azoknak, akik korábban 

voltak! A legtöbbjük társító volt.” 

43. Irányítsd (Muhammad- Allah 

áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) arcodat az igaz, 

egyenes Vallás felé, még azelőtt, 

hogy eljönne egy olyan Nap, 

amelyet nem lehet elhárítani! 
Allah-tól jön. Azon a Napon 
csoportokra esnek szét. 

44. Aki hitetlen volt, annak hitetlensége 

a maga kárára van. Aki pedig 

jóravaló módon cselekedett, azok 
(a jóravaló módon cselekvők 

összessége) a maguk számára 

készítik ágyaikat (a 

Paradicsomban). 

45. Hogy megjutalmazza azokat, akik 
hisznek és jótetteket visznek 
véghez, az Ő túláradó könyörülete 

folytán. Bizony Ő nem szereti a 

hitetleneket. 

46. Az Ő Jelei közé tartozik az is, 

hogy örömhír hozó szeleket küld, 

azért, hogy megízleltesse veletek 

az O könyörületét és hogy az Ő 

parancsára a hajók haladjanak és 
hogy az Ő túláradó kegyelme 

után vágyakozzatok! Talán 
hálásak lesztek. 

47. Bizony már előtted (.Muhammad- 

íjtj oí já óí 

{ja 

(§) 4 

j35 
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Allah áldja meg és adjon Neki 

örök üdvösséget) is küldtünk 

Küldötteket az ő népükhöz, akik 

nyilvánvaló bizonyítékokkal 
jöttek el. Bosszút álltunk azokon, 

akik bűnöket követtek el. A Mi 

kötelességünk a hívők 

megsegítése. 

48. Allah az, Aki szeleket küld, 

amelyek felhőket formálnak és 

úgy teríti szét az égen azokat, 

ahogyan akarja. És sötét 

foszlányokká teszi azt. És látod 

amint abból sűrűn szitáló eső 

hull. És ha ezzel az Ő szolgái 
közül eléri azt, akit akar, úgy ők 
örvendeznek. 

49. Jóllehet azelőtt, hogy lebocsáttatott 

volna rájuk, kétségbeesés gyötörte 
őket. 

úl 

í\3 

50. Nézd hát meg Allah könyörületének 

nyomait! Hogyan éleszti új életre 
a földet annak halála után. Bizony 

Ő a halottakat életre keltő! És Ő 
mindenre képes. 

51. És ha szelet küldenénk és látnák 

elsárgulni (a vetésüket), még 

ezután is hitetlenek maradnának. 
< >\C' 

52. Bizony te (Muhammad- Allah 

áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) nem adhatsz hallást a 

halottaknak és azt sem teheted 
meg, hogy a süket a hívást 

meghallja, ha ők hátat fordítanak. 

53. Nem vezetheted (.Muhammad- 

Allah áldja meg és adjon Neki 

£ ti ^ ^ ^ 
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örök üdvösséget) a vakokat a 

tévelygésükből az Igaz Útra. És 

csak azoknak adhatsz hallást, 

akik hisznek a Mi jeleinkben. Ők 

a muzulmánok, akik alávetik 

magukat. 

54. Allah az, Aki megteremtett 
benneteket a gyengeségből. És a 

gyengeség után erőt adott nektek 

és az erő után újra gyengeséget és 
ősz hajat (ad). Azt teremt, amit 
akar. Ő a Tudó és a mindenre 

Képes. 

55. És azon a Napon, amikor 
bekövetkezik az Óra, a bűnösök 

megesküsznek, hogy csak egyetlen 
órát időztek, ekképpen fordulnak el. 

56. Ám azok, akiknek a tudás és a hit 
adatott azt mondják: „Bizony a 

Feltámadás Napjáig időztetek - 
Allah írásában van ez! És ez a 
Feltámadás Napja! De ti ezt nem 
tudtátok.” 

57. Ám azon a Napon a bűnösök 

mentegetőzése már semmit sem 

használ. Már engedélyt sem 
kapnak, hogy visszatérhessenek 

és Allah tetszését keressék. 

58. Ebben a Koránban mindenféle 
példát adtunk az embereknek. De 

ha csak egyetlen jellel mész is 

(Muhammad- Allah áldja meg és 
adjon Neki örök üdvösséget) el 
hozzájuk, a hitetlenek minden 

bizonnyal azt mondják: „Ti csak 

haszontalan üres beszéddel 
jöttetek.” 

)y ^ °_r ^ ü* 

1>L^ 

* dt'' ■ 

j\Sj 
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59. Ilyen módon helyez pecsétet 
Allah azok szívére, akik nem 
tudnak. 

60. Légy hát (Muhammad- Allah 

áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) állhatatosan kitartó! 
Allah ígérete az Igazság! És ne 
engedd, hogy eltántorítsanak 
téged azok, akik nem 

rendelkeznek bizonysággal! 
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Luqman /31./ 

A Luqman1 c. süra. 

Mekkái. 
Kivéve a 27., 28., 29. verseket, ezek Medinaiak. 

Verseinek száma: 34. 
Az as.Sáffatu c. szúra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 

nevében 

1. Alif-lam -mim. 

2. Ezek a Bölcs Könyv (ezen Korán) 

Versei. 

3. Útmutatásként és könyörületként 
a helyesen cselekvők számára. 

4. Akik elvégzik az imát (as-salátu) 

és megadják a zakdt-ot és szilárd 
bizonyossággal rendelkeznek a 

Túlvilággal kapcsolatban. 

5. Ők az Uruktól származó Útmutatás 
talaján állnak. Ők azok, akik 
boldogulnak. 

6. Vannak az emberek között 

olyanok, akik szórakoztató 

történeteket vásárolnak, hogy 
tévelygésbe vihessenek Allah 

Útjáról tudás nélkül és hogy gúny 

tárgyává tehessék2. Nekik 
megalázó büntetés jár majd3. 

Jid\}\j 

1 A szúra címe a 12. versből ered. 

2 Allah Útját, avagy Allah Verseit. 
3 Abü cÁmir, vagy Abü Malik al-AscarT hagyományozta, miszerint ő hallotta a 

Prófétát (Allah áldja meg és adjon neki örök üdvösséget) amint mondja: Bizony 

lesz a Közösségemből egy csoport, amely megengedettnek tekinti a törvénytelen 

nemi életet és a selyem viseletét, a bort (egyáltalán a szeszes italokat- A Fordító) és 

a zenei eszközök használatát. Ezek között lesz olyan, akik egy hegy lábához közel 

lesznek. Majd egy este a pásztoruk, a nyájával, eljön hozzájuk és kérni fog tőlük 

valamit. Ám azok azt fogják mondani neki: Gyere vissza hozzánk holnap! Allah 
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7. És ha a Mi Verseink (ez a Korán) 

recitáltatnak neki1, akkor gőgösen 

elfordul, mintha nem is hallaná. 

Mintha a két fülében süketség 
lenne. Tudasd vele a fájdalmas 
büntetés hírét! 

8. Bizony azok, akik hisznek és 
jótetteket cselekszenek, nekik a 

gyönyörűség Kertjei járnak (a 
Paradicsom). 

9. Örökkön abban fognak tartózkodni. 

Ez Allah ígérete igazságként. Ő a 
Hatalmas és a Bölcs. 

vZa'&J&kolt 

Űlí’ 'Sbj 

10. Ő teremtette meg az egeket olyan 
oszlopok nélkül, amelyeket ti 
láthatnátok. És szilárdan 

rögzítetteket (hegyeket) dobott a 
földre, hogy ne inogjon veletek. 

Mindenféle állatot terjesztett el. 
Az Égből vizet bocsátottunk le és 
általa mindenféle nemes növényt 
sarjasztottunk. 

11. Ez Allah teremtése! Mutassátok 
hát meg nekem mit teremtettek 
azok, akik Rajta kívül vannak! 

De nem! A vétkesek nyilvánvaló 
tévelygésben vannak. 

12. Luqmán-nak2 korábban a 

bölcsességet adtuk (mondván): 

~ - - í E , 

X Juűij 

azon az éjjelen el fogja pusztítani őket és rájuk veti a hegyet. A többieket pedig 

majmokká és sertésekké változtatja át. így maradnak ők egészen a Feltámadás 
Napjáig. Al-BuhárT Sahlh-ja No. 5268 

1 Egy olyan személynek, akinek a leírása az előző versben található. 

Luqman személyét illetve eredetét illetően a kommentátorok között vita van. Egyesek 

szerint etiópiai, mások szerint Egyiptom és Szudán határvidékéről származik. Amiben 

megegyeznek: ő csupán egy kegyes szolga volt, sem küldött, sem pedig próféta. Ld. 
Ibn Katlr Kommentárját! 
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„Légy hálás Allah-nak! Aki hálás, 
az saját maga hasznára teszi azt. 
Aki pedig hitetlen módon hálátlan 
(annak tudnia kell)- Allah nem 

szorul rá senkire. Áldott 0!” 

13. És (emlékezz) midőn Luqman azt 
mondta a fiának, midőn intelemmel 
látta el: „Ó fiacskám! Ne kövess 

el társítást Allah-hal szemben! 

Bizony a társítás hatalmas bűn!” 

14. Testamentumként örökül hagytuk 

az embernek a szüleivel 
kapcsolatban (az illendő 
viselkedést). Hiszen az édesanyja 

gyengeséggel gyengeségen 

hordozta őt és elválasztása két 

évbe telt. (Meghagytuk, hogy) 

„Légy hálás Irántam és a 
szüléiddel szemben. Hozzám 

vezet majdan az Út.” 

15. Ám ha ők ketten abban 
buzgólkodnak, hogy társítást 

kövess el Velem szemben, amiről 
neked nincs tudásod, abban az 
esetben ne engedelmeskedj nekik! 

Az evilági életben illendő módon 

járj el velük és annak az útját 

kövesd, aki megbánással fordul 
Felém! Majd Hozzám lesz a 
visszatérésetek és hírül fogom adni 

nektek azt, amit cselekedtetek. 

16. „Ó, fiacskám! Ha az akár csak 
egy mustármagnyi is', legyen 

akár sziklán, vagy az egekben, 
vagy a földben, Allah előhozza 

CfJ 
V ' $ < fí , - 

JÍ5 'A) 

0 i 

n^ ^ ^ ^^ tó, ^ 

ijjb 

1 A hívő szolga (jó) cselekedetét. 
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azt. Bizony Allah az éles Elméjű, 
a Tudó!”1 

17. „0, fiacskám! Végezd el az imát, 

parancsold meg a helyénvalót2 és 
tiltsd meg a kifogásokat! Állhatatos 
türelemmel viseld el azt, ami ér 
téged. Bizony ez a szilárdan 

elhatározott dolgokból való!” 

18. „Ne fordulj megvető arccal az 

emberek felé!3 És ne járj 

felfuvalkodott módon a földön! 
Allah bizony nem szeret egyetlen 
dicsekvő önteltet sem.” 

19. „Légy mértékletes a járásodban 
és halkítsd le a hangodat! Bizony 
a legkellemetlenebb hang a szamár 
hangja.” 

20. Hát nem láttátok, hogy Allah a 

szolgálatotokra hajtotta mindazt, 
ami az egekben és a földön van és 

nyilvánvaló és rejtett kegyelmekkel 
halmozott el benneteket. Ám 

vannak az emberek között olyanok, 

akik vitába szállnak Allah-ról, 

tudás és útmutatás nélkül és 
fényesen ragyogó Könyv nélkül. 

21. És ha az mondatik nekik: 

„Kövessétek azt, amit Allah 

bocsátott le!” Azt mondják: 
„Nem! Mi azt követjük, amin 

atyáinkat leltük fel.” Még akkor 

ói 

$)í áí JjsTu^Jí 
^ ^ c 

1 A 16-19 versek Luqman jó tanácsai a fia számára. 

Itt az arab al-macrüfu szót fordítottam a ‘helyénvaló’ szóval. Nem fedi a fordítás a 

jelentést. Vallási értelemben ez a szó magában hordozza mindazt, ami helyes, előírt, 

jó, ajánlott. Ennek ellentéte az ‘al-munkanC mindazon dolgok összessége, amelyek 

kifogásoltak, rosszak, elvetendők, kerülendők. 

3 Ezt a mondatot lehet úgy is fordítani ‘Ne fordítsd el arcodat gőgösen az emberektől!’ 
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is (ezt tennék), ha a sátán a SűfFr 

(a Pokol egyik elnevezése) 
tüzéhez szólít? Hizb42. 

22. Aki Allah-nak veti alá magát az 
helyénvaló módon cselekszik 

és a legszilárdabb (vagy 
legmegbízhatóbb) kapaszkodóba1 
fogózkodik. Allah-nál van a 
dolgok végső kimenetele. 

23. Ám ha valaki hitetlenkedik, annak 
hitetlensége ne szomorítson el téged 
(Muhammad- Allah áldja meg és 
adjon Neki örök üdvösséget)! 
Hozzánk fognak majdan 
visszatérni. És Mi hírül fogjuk 
adni nekik azt, amit cselekedtek. 

Allah-nak tudomása van a lelkek 

legrejtettebb titkairól is. 

24. Egy kevés ideig engedjük, hogy 
élvezzék még2, majd szigorú 
büntetésre szorítjuk őket. 

25. Ha megkérdezed (Muhammad- 
Allah áldja meg és adjon Neki 
örök üdvösséget) őket: „Ki 
teremtette az egeket és a földet?” 
Bizonnyal azt fogják mondani: 

„Allah!” Mondd: „Hála legyen 
Allah-nak!” De nem! A legtöbben 
közülük nem fogják ezt fel ésszel. 

26. Allah-é mindaz, ami az egekben 
és a földön van. Allah nem szorul 

senkire, Ő az Áldott! 

27. És ha a földön lévő valahány fa 

$$ ci b iifj 

) Úa-Ac' 

4Í 

1 Ez a legszilárdabb, legmegbízhatóbb kapaszkodó a Korán egyik leghíresebb 

kifejezése, arabul: al-curwatu-l-wutqá. 

2 Az evilági létben nekik juttatott múlandó javakat. 
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írótoll lenne is és a tenger (tinta) és 
utána még hét tenger segítene is, 

Allah szava akkor sem fogyna el. 
Allah bizony Hatalmas és Bölcs. 

28. A ti megteremtésetek és a 
feltámasztásotok annyi, mintha 
csupán egyetlen léleké lenne. 

Allah Halló és Látó! 

29. Hát nem láttad (Muhammad- Allah 

áldja meg és adjon Neki örök 
üdvösséget), hogy Allah lépteti az 
éjszakát a nappalba és Ő lépteti a 

nappalt az éjszakába? És O az, Aki 

szolgálatra hajtotta a Napot és a 
Holdat, mindkettő megszabott ideig 
fut (a pályáján). Allah-nak tudása 

van arról, hogy ti mit tesztek. 

30. Ez azért van így mivel Allah az 
Igazság. És (minden), amihez Rajta 

kívül fohászkodnak az a hamisság! 

Allah a Magasztos és a Nagy. 

31. És nem láttad, hogy a hajók Allah 
kegyelméből úsznak a tengeren, 

hogy jelet mutasson Ő nektek. 

Bizony ebben jelek vannak 
minden állhatatosan kitartó és 

hálás számára. 

32. És ha akkor hullámok borítják is 
el őket, mint az árnyékok1, akkor 
Allah-hoz fohászkodnak, őszinte 

hittel a vallásukban. Ám miután 

kimentette őket a szárazföldre, 
van közöttük olyan, aki túlzottan 
kimért. A Mi jeleinket csupán 

J <£0Ájú 

WaáíÍ o\j ^r\ 

Üt b\j 

Itt az arab eredetiben az ‘az-zulalu’ szó szerepel, amely magyarázatára a legtöbb 

kommentátor így ír: ‘Mintha felhők lennének, vagy a tenger vizéből formált 

hullámhegyek.’ Ld. Ibn Katlr Kommentárját! 
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minden csalárd és hálátlan 
tagadhatja meg. 

33. Ó, emberek! Féljétek Allah-ot és 
rettegjetek attól a Naptól, amikor 

egy apa sem tehet semmit a 

gyermeke helyett és egy gyermek 
sem tehet semmit az apja helyett. 
Allah ígérete igaz! Ne vigyen 

káprázatba benneteket az evilági 
élet! És az elkápráztató1 se 
vigyen káprázatba benneteket 
Allah-ot illetően. 

34. Allah-nál van az Óra tudása2! Ő 
bocsátja le a záport, tudja mi van 
az anyaméhekben. Ám egyetlen 
lélek sem tudhatja mire fog szert 

tenni holnap, és egyetlen lélek 
sem tudja milyen földön fog 

meghalni. Allah bizony Tudó és 
mindenről tudással bír! 

^ j\25 

íjp~- aÁ 0 i 

J>4j 

\'\£, <L^>3 talíjljű 

1 Itt az arab szövegben az al-garuru kifejezés szerepel. Ibn cAbbás alapján ez a Sátán, 

aki káprázatba viszi az embereket, hamis dolgokat ígér és vágyakat ébreszt bennük. 
Ld. Ibn Katlr Kommentárját! 

Abü Hurayra hagyományozta, miszerint Allah Küldötte (Allah áldja meg és adjon 

Neki örök üdvösséget) egy nap az emberek között volt. Ekkor egy férfi sétált oda 

hozzá és mondta: Ó, Allah Küldötte! Mi a hit? Mondta (A hit (azt jelenti, hogy): 

Hiszel AUah-ban, az angyalaiban. Küldötteiben és a Vele való találkozásban, és hiszel 

a végső feltámasztásban.) Majd mondta: Ó, Allah Küldötte! Mi az Iszlám? Mondta: 

(Az Iszlám (azt jelenti, hogy:) Allah-ot szolgálod és nem társítasz Mellé semmit és 

senkit, pontosan elvégzed az imát és megadod a kiszabott zakat-ot és Ramadán 

hónapban böjtölsz.) Majd mondta: Ó, Allah Küldötte! Mit jelent az ihsán (a kegyes, 

helyes cselekvés)? Mondta: (Az ihsán (az jelenti, hogy:) Úgy szolgálod Allah-ot 

mintha látnád Őt, holott nem látod Őt. Ám Ő lát téged.) Mondta: Ó, Allah Küldötte! 

Mikor következik be az Óra? Mondta: (A kérdezett sem tud többet arról, mint a 

kérdező. Ám beszélni fogok neked annak előfeltételeiről. Ha az (szolgáló) asszony 

szüli a gazdaasszonyát. Ez az előfeltételeiből való. Ha mezítlábas mezítelenek lesznek 

az emberek vezetői. Ez az előjelei közül való. Öt olyan dolog van, amelyeket csupán 

Allah ismer egyedül. uAllah-nál van az Óra tudása! Ő bocsátja le a záport, tudja mi 

van az anyaméhekben.”) Majd ez a (kérdező) férfi elment. Mondta: (Hozzátok vissza 

hozzám!) Elmentek, hogy visszahozzák, ám nem találták. Mondta: (Ő Gibril (Gábriel) 

volt. Eljött, hogy tanítsa az embereket a vallásukra.) AEBuháfi Sahih-ja N. 4499 
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A Lebomlás /32./ 
As-Sagdatu1 c. szúra. 

Mekkái. 

Kivéve a 16-20. verseket, ezek Medinaiak. 

Verseinek száma: 30. 

Az Al-Mu’minüna c. szúra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 

nevében 

1. Alif-lam-mlm. 

2. A Könyv (ezen Korán) 
kinyilatkoztatása, ehhez kétség 

nem férkőzhet, a Világok Urától 

származik. 

3. Avagy talán azt mondják: ttŐ 
(Muhammad - Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget) maga 

találta ki!” De nem! Ez maga az 

Igazság az Uradtól, hogy általa 
intsél egy olyan népet, amelyhez 

még előtted (Muhammad - Allah 

áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) nem érkezett intő. 
Talán az Igaz Útra vezéreltetnek. 

4. Allah az, Aki megteremtette az 
egeket és a földet és mindazt, ami 
közöttük van, hat nap alatt. Majd 

a Trónra emelkedett2. Nincs a 

számotokra Rajta kívül más segítő, 

sem közbenjáró. Hát nem éltek az 

eszetekkel? 

5. Ő igazgatja a parancsot az égből 

a földre, amely majdan 
felemelkedik Hozzá egy olyan 

O) (jt s-ú>^===ú 

Ül; Jí ^ 

1 A szúra címe a 15. versből ered. 
2 Olyan módon, amely illik az Ő magasztosságához. 
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Nap alatt, aminek a mértéke ezer 
év abból, amit ti számoltok. 

6. Ilyen Ő, Aki a Láthatatlan és 

Látható dolgok Tudója. A 

Hatalmas és a Könyörületes. 

7. Aki tökéletesen csinálta azt, amit 
megteremtett. Az ember 

teremtését1 agyagból kezdte el. 

8. Azután utódait hitvány víz¬ 

folyadékból teremtette. 

9. Majd formát adott neki és lelket 

lehelt belé a leikéből (amit Allah 

azon egyén számára teremtett). 

Azután hallást és látást és szíveket 

adott nektek. Ám milyen kevéssé 

vagytok hálásak. 

10. És azt mondták: „Ha elveszünk a 
földben (a halálunk után) talán új 

teremtésben (lesz részünk)?” Ők 

bizony az Urukkal való találkozást 
tagadják. 

11. Mondd: „Elszólít benneteket a 

halál Angyala, aki megbízatott 

veletek. Majd pedig az Uratokhoz 
fogtok visszavitetni.” 

12. Bárcsak látnád, amint a bűnösök 
az Uruk előtt fejeiket lehajtják! 
(És mondják:) „Urunk! Láttunk 
és hallottunk immár. Engedd 

meg, hogy visszatérjünk (az 

evilági életbe), hogy jóravaló 
módon cselekedhessünk! Szilárd 
bizonyossággal rendelkezünk.” 

’yy^ 

0 jS 

© Ja Jj AÍ- 

1 Azaz az emberiség ősatyjának, Ádámnak a teremtése agyagból történt. Ld. Ibn 
Katlr Kommentárját! 
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13. Ha akartuk volna minden egyes 
léleknek megadhattuk volna az 
útmutatását. Ám valóra vált az 
Általam kimondott szó: „Bizony 

megtöltöm a Poklot dzsinnekkel 
és emberekkel együttesen.” 

14. ízleljétek hát meg (a Tűz büntetését) 

azért, amiért elfeledtétek, hogy 
ezzel a Napotokkal lesz 

találkozásotok. Mi is elfeledkeztünk 
rólatok. ízleljétek hát meg az 
öröklét büntetését1 azért, amit 
cselekedtetek! 

15. Csupán azok hisznek a Mi 

Jeleinkben, akik ha általuk (a jelek 
és Versek által) intésben 
részesülnek a. földre borulnak és az 
Uruk iránti hálát zengik. Ők nem 

lesznek felfuvalkodott gőgösök. 

16. Ők elkerülik az ágyakat2, hogy az 
Urukhoz fohászkodhassanak félve 
és reménykedve. És abból, amivel 

gondoskodtunk róluk adakoznak. 

17. Egyetlen lélek sem tudhatja 
milyen szemet gyönyörködtető 
öröm rej tetett el a számukra annak 
jutalmaként, amit cselekedtek3. 

\S\yxub^Káá 

1 Az ‘öröklét büntetését’ fordíthatjuk így is: ‘az örökös, folyamatos büntetést’. 

2 Szó szerinti fordítása: ‘Az ő oldaluk elkerüli az ágyakat’. 

Mucád bin Gabal-tól maradt fenn: A Prófétával (Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) voltam a Tabük-x portyán mikor is mondta: (Ha akarod hírt adok neked 

a jóság kapuiról. A böjt védőpajzs (a Pokol Tüzétől). Az adakozás (as-sadaqatu) 

eltünteti a bűnöket. Ha a férfi (imádkozva) marad fenn az éjszaka közepén.) Majd 

Allah Küldötte (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) ezt recitálta: (Ok 

elkerülik az ágyakat.) Ld. Ibn KatTr Kommentárjában. 

3 Abü Hurayra hagyományozta Allah Küldöttétől (Allah áldja meg és adjon Neki 

örök üdvösséget), aki mondta: ‘A Magasztos Allah mondta: Az Én kegyes szolgáim 

számára olyan dolgot készítettem elő, amilyet szem még nem látott, fül még nem 

hallott róla, emberi szív (értelem) még nem gondolt rá.’ Al-Buhöri Sahfh-ja N. 4501 
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18. Vajon az, aki hívő olyan-e, mint 

az, aki bűnös1? Nem! Nem 

egyenlőek ők. 

19. Azoknak, akik hisznek és jótetteket 

visznek véghez nekik a Menedék 

Kertjei (Gannátu-l-Ma’wá, utalás 

a Paradicsomra) járnak lakhelyül 

azért, amit cselekedtek. 

20. Ám azok, akik vétkeket követtek 

el, azok menedéke a Tűz lesz! 

Ahányszor csak ki akarnak jönni 

abból visszatéríttetnek oda. És az 

mondatik nekik: „ízleljétek meg a 

Tűz büntetését, amit hazugságnak 

tartottatok!” 

21. Mi bizony a nagyobb büntetés 

(amely a Túlvilágon éri őket) 

mellett a közelebbi büntetésből 

(az evilági csapásokból) is ízelítőt 

adunk nekik. Talán visszatérnek. 

22. Ki lehet vétkesebb annál, mint az, 

aki az Ura Jeleivel kapott intést, 

ám azután elfordul azoktól. Mi 

bizony bosszút állunk a 

bűnösökön. 

felfed fel 

fj) 

23. Adtuk volt korábban Müsá-wak 

(Mózesnek) az írást. Ne legyen 

kétséged afelől, hogy találkozásod 
lesz vele2. És útmutatássá tettük 

Izrael fiai számára. 

xj^js Lá oíAfe1 

1 Itt az arab eredetiben a ‘fásiqun’ szó szerepel: bűnös, hitetlen, a Magasztos Allah 

parancsaival szemben engedetlen. 

2 A Kommentátorok ezt a mondatot úgy értelmezik, hogy Muhammad Próféta (Allah 

áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) Mózessel való találkozására utal, mikor 

Prófétánk (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) a Mfrág alkalmával 

látogatást tett a hét Égben. 
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24. És közülük útmutató vezetőket 

jelöltünk ki, akik útmutatást 
nyújthatnak. (Tettük ezt) Azután, 

hogy állhatatosan kitartóak voltak 

és szilárd bizonyossággal 

rendelkeztek a Mi jeleinkben. 

25. Bizony az Urad a Feltámadás 
Napján ítélkezni fog közöttük 

abban, amiben összekülönböztek. 

26. Vajon nem szolgált-e útmutatásul 
a számukra az, hogy mennyi 

előttük élt századot pusztítottunk 
el, akiknek az otthonaiban 
megfordulnak. Bizony ebben Jelek 

vannak. Hát nem hallják meg? 

27. Hát nem látták meg, hogy Mi 

vezetj ük a vizet a terméketlen 
földre és általa vetést sarjasztunk, 

amiből ők maguk és állataik is 
ehetnek. Hát nem látják ezt? 

28. És azt mondják: „Mikor lesz ez a 

Fath1? Ha az igazat szólók közül 
valók vagytok.” 

29. Mondd: „A Fath (Győzelem, 

vagy Döntés) Napján azok hite 

(ha akkor hittel bírnak is), akik 
hitetlenek voltak nem használ és 
haladékot sem kaphatnak. 

30. Fordulj (Muhammad- Allah áldja 
meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) el tőlük és várj! Ők 

is bizony várakoznak. 

ól 

éoy 

(|5 üjjJíí L 

1 A ‘fath szó’ jelenthet: győzelmet is. Ám itt a jelentése ‘döntés (köztünk és köztetek, 

ami majdan a Feltámadás Napján fog bekövetkezni.)’ 
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A Pártok /33./ 

Az Al-Ahzábu1 c. szúra. 

Medinai. 

Verseinek száma: 73. 

Az Ál cImrán c. söra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 

nevében 

1. Ó, Próféta (Muhammad- Allah 
áldja meg és adjon Neki örök 
üdvösséget)! Féld Allah-ot! És ne 

engedelmeskedj a hitetleneknek, 

sem pedig a képmutatóknak! 

Bizony Allah Tudó és Bölcs. 

2. Kövesd azt, ami sugalltatok neked 
az Uradtól! Allah tudással bír 
arról, amit ti tesztek. 

3. Allah-ra hagyatkozz! Allah 

elégséges Támogató2 3! 

4. Allah egyetlen ember belsejébe 
sem helyezett két szívet. És 

azokat a feleségeiteket sem tette 

anyáitokká, akiktől a zihár 
formulával' váltok el. És fogadott 
fiaitokat sem tette saját fiaitokká. 
Ezek csupán a ti szavaitok a 
szájaitokban. Ám Allah mondja 
ki az Igazságot és Ő vezérel az 

(Igaz) Útra. 

5. Hívjátok őket (a fogadott fiakat) az 
apáik neve után! Ez méltányosabb 

4jW üi&j ot 

ijé\J jjC. 

0 S& 

1 A szúra címe a 9-25. versekben elmondott történetből ered. 

2 Itt az arab eredetiben a ‘wakTP szó szerepel, ennek jelentéséhez tartozhatnak még a 

következők: valakinek, vagy valaminek a felügyeletével megbízott, felügyelő, a 

dolgok felett rendelkező. 

3 Ez a formula nem más, mint amidőn a férj így szól a feleséghez: 4Anti calayya ka- 

zahri ummV „Olyan vagy nekem, mint az anyám háta! (a.m. tilalmas számomra.)” 



33. Az Al-Ahzabu Guz’: 21 661 U *yJL| rr, s * 

Allah-nál1. Ám ha nem ismeritek 
az atyáikat, úgy a testvéreitek ők 
a vallásban és mawla2-itok. Nem 

tekinthető vétketeknek, ha ebben 
hibáztok- hacsak nem a szívetek 

vezérelt. Allah Megbocsátó és 
Könyörületes. 

6. A Próféta közelebb áll a hívőkhöz, 
mint ők maguk3 (saját magukhoz). 

És az ő feleségei az ő (a hívők) 

anyáik (a tiszteletet tekintve és így 

a velük való házasság is tilalmas). 
Ám a vérszerinti rokonok közelebb 

állnak egymáshoz (az öröklés 

terén)- Allah írásában ez áll- mint 
a hívők és a Muhágir-ok4. Ám a 

barátaitokkal csak jót tegyetek! 

Ez feljegyzett írásban van. 

7. Midőn egyezséget kötöttünk a 
Prófétákkal és veled (Muhammad 

- Allah áldja meg és adjon Neki 

örök üdvösséget), Nüh-ú (Noéval), 

üi$ 

^ 1 A.?^ 

0 Ui^Ac’ lí 

LAbdulláh b. cUmar-tól maradt fenn: Zayd bin Hárita bizony Allah Küldöttének 

(Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) felszabadított szolgája. Mi úgy 

szoktuk volt hívni, hogy Zayd bin Muhammad (Muhammad fia, Zayd). Míg le nem 

bocsáttatott ez a Korán (rész) „Hívjátok őket (a fogadott fiakat) apáik neve után! Ez 

méltányosabb Allah-nál” Al-BuharT SahTh-ja N. 4504 

umawla tbsz. mawdlin" jelentése itt: felszabadított rab. 

Erre a Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) egyik hagyománya 
szolgál magyarázattal: 

cAbdullah b. Hisám-tól, aki mondta: A Prófétával (Allah áldja meg és adjon Neki 

örök üdvösséget) voltunk, aki cUmar b. al-Hattáb kezét fogta. cUmar mondta neki: 

O, Allah Küldötte! Te kedvesebb vagy a számomra, mint akárki más, kivéve saját 

magamat. A Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) mondta: 

Nem! Arra mondom, Akinek a kezében a lelkem van! Addig nem lesz teljes a hited, 

amíg nem leszek kedvesebb a számodra, mint saját magad. Ezután cUmar mondta 

neki: Most, Allah-ra, Te kedvesebb vagy a számomra, mint saját magam. A Próféta 

(Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) mondta: Most, Ó cUmar! (hívő 
vagy!). Al-BuhárT közölte. 

4 A Mekkából Medinába történő kivonulást elvégző hívők csoportja. 
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IbráhTm-al (Ábrahámmal), Masá¬ 
val (Mózessel) és Jézussal, Mária 

fiával'. Midőn szilárd egyezséget 

kötöttünk velük. 

8. Hogy Ő megkérdezhesse majdan 
az Igazakat az ő igaz mivoltukról. 
A hitetleneknek pedig fájdalmas 
büntetést készített elő. 

9. Ó, ti, akik hisztek! Emlékezzetek 

Allah irántatok gyakorolt 
kegyelmére! Midőn csapatok 
jöttek hozzátok1 2 és Mi szelet és 

csapatokat küldtünk ellenük, 

amiket ti nem láthattatok (az 

angyalok hadát). Ám Allah 
tudással bír arról, amit ti tesztek. 

10. Midőn eljöttek hozzátok fölületek 
és alólatok és midőn a tekintetek 
elhomályosultak és a szívek a 

torkokhoz értek el és ti mindenfélét 

gondoltatok Allah-ról. 

11. Akkor ott próbának vettettek alá a 

hívők és szörnyű remegéssel 

megremegtettek. 

12. És midőn a képmutatók és azok, 

akiknek a szívében betegség 

lakozik mondják: „Allah és a 
Küldötte (Muhammad- Allah 
áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) csupán csalárd 

á&lCJl'QijíctÁ 

40 4jií \j3íi fe 
(4 jL^íc-Gii) 

4$í 

(fi üí 

1 E versben szereplő öt Prófétát (Allah legyen elégedett velük) nevezzük együttesen 
ülü-cazmi-nák ‘A szilárd elhatározással Bírók’. 

2 Ez utalás az úgynevezett yawmu-l-Handaqi ‘Árok Napjára’, amely A.H. 5. Év 
sawwál hónapjában volt. Ekkor a szövetséges arab törzsek (akiket arabul al- 

Ahzabu-nak nevezünk) törtek Medina ellen. A Próféta (Allah áldja meg és adjon 
Neki örök üdvösséget) a Társak tanácsát kérte a harc előtt. Salmán al-FárisT 
tanácsára védő árkot ástak, innen a harc elnevezése. Ld. Ibn KatTr kommentárját. 
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mulandó dolgokat ígért nekünk.” 

13. És midőn egy csoport közülük 
mondta:Yatrib (Medina 
Iszlám előtti neve) lakói! Nincs 
szilárd hely a számotokra 

(szembeszállni az ellenséggel.)! 
Térjetek hát vissza!” Egy másik 
rész közülük engedélyt kért a 

Prófétától (Muhammad- Allah 

áldja meg és adjon Neki örök 
üdvösséget) mondván: „A mi 

házaink tárva-nyitva (védtelenek).” 

De azok nem voltak tárva-nyitva. 

Csupán a menekülést áhítozták. 

14. Ha (az ellenség) minden oldalról 
benyomult volna ellenük (a 

városba) és árulásra1 szólíttattak 

volna fel, bizony elfogadták 

volna azt. Csupán kicsit haboztak 
volna ott. 

15. Holott előzőleg egyezséget 
kötöttek Allah-hal arra, hogy nem 
fordítanak hátat. Az Allah-nak 

tett egyezségről számot kell 

majdan adni. 

16. Mondd (Muhammad- Allah áldja 
meg és adjon Neki örök 

üdvösséget): „Nem lesz 

hasznotokra a menekülés, még 
akkor sem, ha most menekültök 

is a haláltól, vagy a megöletéstől, 

csupán rövid ideig élvezhetitek 
(az evilági életeteket és annak 
múlandó dolgait).” 

^ ?\á=>XÓj 

óS/í 

öli 

1 Itt az arab eredetiben az ‘al-fltnatu’ szó szerepel, szótári jelentése: megpróbáltatás, 

széthúzás. A Kommentátorok itt a szót ad-duhülu fi-l-kufri-ként (a hitetlenségbe 

történő belépés, a hit elhagyása) magyarázzák. 



33. Az Al-Ahzabu Guz’: 21 664 Y WyM yt «jy 

17. Mondd: „Ki az, aki 
megvédelmezhet benneteket Allah- 

tól, ha Ő rosszat akar veletek, 

vagy könyörületet akar mutatni 

irántatok? Ők nem találhatnak a 

maguk számára sem segítőt, sem 
támogatót Allah helyett!” 

18. Allah már tudja kik közületek a 

(harctól) visszatartók és kik 

mondják a testvéreiknek: „Gyertek 

ide hozzánk!” És csak kevés harci 

bátorságról tesznek tanúságot. 

19. Fukarkodva veletek szemben (a 
segítség nyújtásban). Ám ha eljő 

a félelem, látod őket, amint a 

halálfélelemtől elájuló, forgó 

szemekkel néznek rád. Ám, ha 
elmúlik a félelem éles nyelvvel 

szurkálnak benneteket, fukarul 

(vágyakozva) a javaikra (a 
zsákmányból). Ezek nem hittek. 

Allah hiábavalóvá tette a 

cselekedeteiket. Az könnyű Allah 

számára. 

20. Úgy gondolják, hogy al-Ahzábu1 

nem mentek el. Ha pedig újra 

eljönnek a (szövetséges) pártok 

azt szeretnék bárcsak a beduinok 
között lennének a sivatagban és 

csak kérdezősködhetnének a 

híreitek felől. Ám ha közöttetek 

lennének csak kevesen 
harcolnának. 

21. Allah Küldöttében (Muhammad- 

Allah áldja meg és adjon Neki 

Sí1 \ oy ^ Sj y 

^£*4 ^jj -ÁJ átí 

£>\j 0^1/^^ 

üföí 

A szövetséges arab törzsek i 
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örök üdvösséget) szép példát 

(;uswatun hasanatun) találhattok a 

magatok számára és annak, aki 

Allah után vágyakozik és a Végső 

Nap után és gyakran megemlékezik 
Allah-ról. 

22. Miután a hívők meglátták al- 

Ahzdbu-t, azt mondták: „Ez az, 

amit Allah és a Küldötte 

{Muhammad- Allah áldja meg és 
adjon Neki örök üdvösséget) ígért 
nekünk. Allah és a Küldötte 

{Muhammad- Allah áldja meg és 
adjon Neki örök üdvösséget) igazat 
szólt.” Ez csak növelte őket a 

hitükben és az odaadásukban. 

23. Vannak a hívők között olyan 
férfiak, akik igazak abban, amit 

Allah-nak fogadtak meg. Vannak 

közöttük olyanok, akiknek a sorsa 
már betelt. Vannak közöttük 
olyanok, akik még várakoznak, 

ám semmiféle változtatást nem 

vittek végbe (az Allah-nak tett 
fogadalmukban)1. 

u is! r&yaj itt! 

<f>! 

<JL>^ \ (ji 

(f) 

1 A legtöbb kommentátor szerint ez a vers Anas bin an-Nadr-al kapcsolatban 

nyilatkoztatott ki, aki az Uhud-i csatában nyerte el a mártíromságot. Ő Anas bin 

Malik nagybátyja. Az idevonatkozó hagyományokat lásd Ibn Katlr Kommentárjában. 

Anas-tól: A nagybátyám, Anas bin an-Nadr, nem vett részt a Badr-i csatában. És 

mondta: Ó, Allah Küldötte! Nem vettem részt abban az első csatában, amelyben a 

társítok ellen harcoltál. Ám ha Allah alkalmat ad nekem arra, hogy harcoljak a 

társítok ellen, Allah bizonnyal meg fogja látni mit is teszek én. Mikor elérkezett 

Uhud napja és a muzulmánok hátat fordítottak és menekültek. Mondta: Ó, Allah! 

Én mentegetőzöm Nálad amiatt, amit ezek tettek- azaz a társai. És amiatt is, amit 

amazok, a társítok, tettek. Majd előre indult és akkor Sacd bin Mucád-al találkozott. 

Ó, Sacd bin Mucad! A Paradicsomot, an-Nadr Urára mondom. Annak illatát Uhud 

felől érzem. Később Sacd mondta: Ó, Allah Küldötte! Én nem tudom azt 

végrehajtani, amit ő (Anas bin an-Nadr) tett. Anas mondta: A testén több, mint 80 

sebet találtunk- kardtól, lándzsától, nyíltól. Úgy találtuk őt meg, hogy megöletett és 

a társítok meg is csonkították. Senki nem ismerte fel, csupán a nővére az ujjairól. 
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24. Azért, hogy Allah megjutalmazza 

az igazakat az igaz mivoltuk miatt, 
vagy megbüntesse a képmutatókat, 
ha akarja, vagy kiengesztelödve 

forduljon feléjük. Allah bizony 

Megbocsátó és Irgalmas. 

25. Allah visszavetette azokat, akik 
hitetlenkednek az ő haragjukkal 

együtt. Semmi jóra sem tettek 
szert. Allah elégséges a hívők 
számára a harcban. Allah Erős és 

Hatalmas. 

26. És azokat, akik a Könyv népe 
közül segítették őket (a 
hitetleneket) arra késztette (a 

Magasztos Allah), hogy 
lejöjjenek az erődítményeikből. A 

félelmes rettegést helyezte a 
szívükbe. Egy részüket közülük 
megöltétek, a másik részét pedig 

fogságba ejtettétek. 

27. És Ő örökségül adta nektek a 
földjüket és a lakhelyeiket és a 

javaikat és egy olyan földet, 
amelyet lábatok még nem érintett 

ezelőtt. Allah mindenre képes! 

28. Ó, Próféta {Muhammad- Allah 
áldja meg és adjon Neki örök 

# tÜ&fá Ü 

ytÁÍj 
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Mi azt gondoltuk, hogy ezek a Versek vele és a hozzá hasonlókkal kapcsolatban 

nyilatkoztattak ki: ‘Vannak a hívők között olyan férfiak, akik igazak abban, amit 

Allah-nak fogadtak meg.’ 

Leány testvére ar-Rubayyic egyszer egy asszony első fogát kitörte. Allah Küldötte 

(Allah áldja meg és adjon neki örök üdvösséget) megparancsolta a helyénvaló 

megtorlást. Anas mondta: Ó, Allah Küldötte! Arra mondom. Aki téged az Igazsággal 

küldött el! Az ő fogát megtorlásképpen nem fogják kitömi. A sértett családja 

lemondott a megtorlás jogáról és elfogadták a kárpótlást. Allah Küldötte (Allah áldja 

meg és adjon neki örök üdvösséget) mondta: Bizony vannak Allah szolgái között 

olyanok, akik esküvései teljesíttettek Allah által. Al-Buhán Sahíh-ja. No 2651 
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üdvösséget)! Mondd a 

feleségeidnek: ttHa az evilági 
életet áhítozzátok, és annak 

ékességeit, úgy gyertek ide! 

Megadom azt nektek és aztán 

szépen bocsátalak el benneteket.” 

29. 44Ám, ha Allah után vágyakoztok 

és az Ő Küldötte után és a Túlvilág 

Országáért- úgy Allah a helyesen 

cselekvő kegyes asszonyok 

számára, közületek, hatalmas 
jutalmat készített elő.” 

30. Ó ti Próféta asszonyai! Ha bárki 

is közületek nyilvánvaló fertelmes 

dolgot követ el annak kétszeres 

büntetésben lesz része. Ez könnyű 
Allah számára! Guz’22. Hizb43. 

31. Aki azonban közületek 

engedelmesen aláveti magát 

Allah-nak és a Ő Küldöttének 

(.Muhammad- Allah áldja meg és 
adjon Neki örök üdvösséget) és 

kegyesen és helyénvaló módon 
cselekszik, annak kétszeresen 

adjuk meg a jutalmát. És kegyes 

gondoskodást1 készítettünk elő a 
számára. 

32. Ti, Próféta asszonyai! Ti nem 

vagytok olyanok, mint bárki más 

az asszonyok közül. Ha istenfélők 
vagytok, akkor ne legyetek 

alázatosak a beszédben, nehogy 

az, akinek a szívében betegség 
lakozik, vágyat érezhessen. 

Helyénvalót szóljatok! 

Ül <1)6 f 
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Rizqun karimun ‘kegyes gondoskodás’ azaz a Paradicsom készíttetett elő a számukra. 
í 
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33. Maradjatok házaitokban és ne 

ékesítsétek fel magatokat úgy, 
ahogyan a Pogányság' korában 
szokásos volt! Végezzétek el az 
imát és adjátok meg a zaküt-ot. 
És engedelmeskedjetek Allah-nak 

és az Ő Küldöttének! Allah 
bizony el akarja távolítani rólatok 
a szennyet, ó, háznépe! És 
tisztasággal akar megtisztítani 

benneteket. 

34. És mindig emlékezzetek arra, ami 
recitáltatik a házaitokban Allah 

Jeleiből és a Bölcsességből (al- 
Hikmatu). Allah bizony Kegyes 

és (mindenről) Tudó. 

35. Bizony a muzulmán férfiaknak és 

a muzulmán nőknek és a hívő 

férfiaknak és a hívő 
asszonyoknak és az őszinte 
szívvel engedelmeskedő 
férfiaknak és nőknek és az igaz 

férfiaknak és az igaz 
asszonyoknak és a türelmes 

férfiaknak és a türelmes 
asszonyoknak és az alázatos 
férfiaknak és az alázatos 
asszonyoknak és az adakozó 

férfiaknak és az adakozó 
asszonyoknak és a böjtölő 
férfiaknak és a böjtölő 
asszonyoknak és a szemérmükkel 

önmegtartóztató férfiaknak és a 

szemérmükkel önmegtartóztató 
asszonyoknak és az Allah-ról 

í 

Áií 
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1 A ‘Pogányság kora’ kifejezés az ‘ al-gahiliyyatu’ szó fordítása, szószerinti jelentése 

‘tudatlanság’. Azaz az Iszlámmal kapcsolatos tudatlanság, az Iszlám ismeretének 

hiánya pedig pogányság. 
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gyakran megemlékező1 
férfiaknak és asszonyoknak- ezek 
mindegyikének Allah 
megbocsátást és hatalmas 

jutalmat készített elő. 

36. A hívő férfi, vagy a hívő nő nem 
választhat valamely dolgában, 
amelyben Allah, vagy az Ő 

Küldötte már döntött. Aki 
engedetlen Allah-hal és az Ő 

Küldöttével szemben, az 

nyilvánvaló tévelygésben jár. 

37. Midőn azt mondtad annak2, aki culaÍ 4jií3^1 Jyü jfcj 

1 Abü Hurayra hagyományozta: Allah Küldötte (Allah áldja meg és adjon neki Örök 

üdvösséget) mondta: Bizony Allah-nak vannak Angyalai, akik az utakat járják és 

figyelik azokat, akik megemlékeznek Allah-ról. Ha találnak valakit, aki éppen 

megemlékezik Allah-ról egymást szólítják: Gyertek! Itt van az, amit figyelünk. 

Hozzátette: Majd az angyalok körülveszik őket szárnyaikkal egészen az evilági 

égig. Mondta: Majd Uruk megkérdezi őket, holott Ő jobban tudja: Mit mondanak a 

szolgáim? Ők magasztalnak (subhana-Llah) és dicsőítenek (Allahu akbar), hálát 

adnak (al-hamdu li-Lláhi) és a Magasztosságodat hirdetik. Majd Allah mondja: 

Láttak ők engem? Az Angyalok válasza: Allah-ra, nem! Ők nem láttak Téged. 

Allah mondja: Mi lett volna, ha láttak volna? Az Angyalok szava: Ha láttak volna 

Téged még odaadóbban szolgáltak volna Téged és még jobban megemlékeztek 

volna Rólad. Allah szól az Angyalokhoz: Mit kémek Tőlem? Az Angyalok szava: 

Ők a Paradicsomot kérik Tőled. Allah megkérdezi az Angyalokat: Látták azt? Azok 

válasza: Nem, Allah-ra! Ők még nem látták azt. Allah szava: Mi lenne, ha már 

látták volna azt? Az angyalok válasza: Ha már látták volna azt, még nagyobb 

vágyakozás ébredt volna bennük iránta és még inkább azért buzgólkodnának. Allah 

mondja: Mi elől keresnek menedéket? Az Angyalok válasza: A Pokol Tüze elől 

keresnek menedéket. Allah szava: Látták már azt? Az Angyalok válasza: Nem, 

Allah-ra! Ők még nem látták. Allah szava: Mi lenne, ha már látták is volna azt? Az 

Angyalok szava: Ha már látták volna, akkor a legnagyobb meneküléssel futnának el 

előle és még inkább félnének attól. Allah szava: Tanúvá teszlek benneteket arra, 

hogy én megbocsátottam nekik. Allah Küldötte (Allah áldja meg és adjon neki örök 

üdvösséget) hozzátette: Egy Angyal az Angyalok közül mondja: Volt valaki 

közöttük, aki nem közülük való volt, csupán valami szükség vitte oda. Ő mondaná: 

Ők azok, akiknek társai soha nem szoríttatnak nyomorúságra. Al-BuhárI Sohlh-ja 

No. 6045 

2 Ő Zayd bin Hárita, a Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) 

felszabadított szolgája. Nevezték őt al-Hibbu-nak is (A Próféta- Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget- szeretett embere.). (A fiát Usáma bin Zayd-ot pedig: 

al-Hibbu ibnu-l-Hibbi. A szeretett ember, aki a szereit ember fia.) A Próféta adta 
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iránt Allah kegyelmet gyakorolt 

(azzal, hogy az Iszlámra 
vezérelte) és te is (azzal, hogy 
felszabadítottad): ttTartsd meg 
magadnak a feleségedet és féld 
Allah-ot!” Elrejtetted a lelkedben 
azt, amit Allah kinyilvánítani 
szándékozik, féled az embereket1. 

Ám Allah-ot inkább kell félni. 
Miután Zayd elrendezte a 
szükséges formaságokat2 vele, 
hozzád adtuk őt feleségül, hogy a 
későbbi időkben ne legyen a 

hívők számára vétekül felróható a 
fogadott fiaik feleségeivel (kötött 
házasság), ha azok elvégezték (a 
válási) formaságokat. Allah 
parancsa teljesíttetik. 

38. Nem lehet a Próféta (.Muhammad- 

Allah áldja meg és adjon Neki örök 
üdvösséget) vétkéül felróni azt, amit 
Allah rótt ki reá, ahogyan Allah a 

szokásos módon már eljárt az 

4ÍÍ ÜLJ*\ 
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hozzá atyai nagynénjének (ibnatu cammatihi) a lányát Zaynab hint Gahs al- 

Asadiyya-t, akinek a anyja cAbdu-l-Muttalib lánya volt. 

1 A Prófétáról (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) esik szó, miszerint ő 

félné az embereket mivel azok olyanokat mondhatnának, hogy Muhammad (Allah 

áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) a felszabadított rabszolgájának az elvált 

feleségét vette el. E Vers utal az örökbe fogadás szabályozására is, hiszen Zayd-ot 

gyakran, mint a Próféta (Allah áldja meg ésadjon neki örök üdvösséget) fiát 

emlegették. Majd Allah a Magasztos kinyilatkoztatta, hogy az örökbe fogadottat az 

apja neve után kell elnevezni. 

2 Az arab szövegben itt a wataran kifejezés áll, ezt fordítottam ‘a szükséges 

formaságok’-ként. Ehhez értendő még ‘húggá" (szükség) és az "arab" (vágy). 

Mikor ezt Zayd megkapta, elvált tőle. És a Magasztos Allah adta a Prófétához 

(Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget), ezért nem volt szükség waliyy-ra, 

aki kiházasítja, sem hozományra, sem tanúkra. 

Anas bin Malik-tól -Allah legyen elégedett vele- maradt fenn: Zaynab bint Gahs 

gyakran dicsekedett a Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) 

feleségei előtt: Titeket a családjaitok adtak férjhez. Engem a Magasztos Allah adott 

férjhez a hét ég fölül. 
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előtte éltekkel. Allah parancsa 
eleve elrendeltetett. 

39. Akik Allah küldetéseit továbbítják 

és félik Őt és senki mást nem 
félnek csak Allah-ot. Allah 

elégséges számon Kérő. 

40. Muhammad egyetlen férfinak 
sem apja közületek. Ő Allah 
Küldötte, a Próféták Pecsétje 

(hütamu-n-nabiyyina). Allah 

bizony minden dolognak Tudója. 

41. Ó, ti, akik hisztek! Gyakori 
megemlékezéssel emlékezzetek 

meg Allah-ról! 

42. Reggel és este is magasztaljátok 

Őt! 

43. Ő az. Aki salat-ot1 bocsát le rátok 
és az Ő Angyalai2, hogy 
kivezessen benneteket a 

sötétségekből a fényre. Ő a 

hívőkkel Könyörületes. 

44. Az ő köszöntésük azon a napon 
midőn Vele találkoznak: 

„Békesség! (salamurí)'’ lesz. 

Kegyes jutalmat (a Paradicsom) 

készített elő a számukra. 

45. Ó Próféta! Mi tanúként és 
örömhír közlőj eként és intőként 

küldtünk el téged. 

46. És Allah-ra felszólítóként- az 

Ő engedelmével. És világító 

db \a!Ú== 

0 

1 Allah - magasztaltassék - salat-ja a hívők iránt nem más, mint az Ő lebocsátott 

áldása és kegyelme. 
2 Az Ő Angyali is kérik Allah-ot, hogy áldjon meg benneteket és bocsásson meg 

nektek. 
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lámpásként1. 

47. És közöld a hívőkkel azt az 

örömhírt, hogy Allah-tól nagy 

kegyelem jár nekik. 

48. És ne engedelmeskedj a 
hitetleneknek, sem pedig a 

képmutatóknak! Hagyd el a 

bántalmazásukat2! Allah-ra 

hagyatkozz! Allah elégséges 
támogató3! 

49. Ó, ti, akik hisztek! Ha hívő nőket 

vesztek feleségül, majd elváltok 
tőlük még azelőtt, hogy érintettétek 

volna őket, úgy velük szemben 

nem kell nektek várakozási időt4 
számítanotok! Adjatok nekik 
végkielégítést és szépen engedjétek 
el őket (válással)! 

50. Ó, Próféta! (Törvényileg) 

Engedélyezetté tettük neked a 
feleségeidet, akiknek a fizetségét5 
odaadtad és azokat, akiket a jobbod 

birtokol, abból a zsákmányból, 

amit Allah juttatott a kezedre, és a 

te apai nagybátyád lányait és apai 
nagynénéid lányait, és az anyai 
nagybátyád lányait és az anyai 

nagynénéid lányait, akik veled 

íjrt S-Qr* oy?? 
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A tanítása, a Korán ismertetése, annak magyarázata. Hagyományainak ismertetése a 
világító lámpás. 

2 Azaz: Ne bántalmazd őket és ne állj bosszút rajtuk a viselkedésük miatt! Az ő 

elszámoltatásuk Allah-ra tartozik. Ld. Ibn KatTr Kommentárját! 

Itt az arab eredetiben a ‘wakJV szó szerepel, ennek jelentéséhez tartozhatnak még a 

következők: valakinek, vagy valaminek a felügyeletével megbízott, felügyelő, a 
dolgok felett rendelkező. 

A "várakozási idő’-t arabul cidda-nak nevezzük. Ez az időszak a válás után 

kötelezően előírt várakozási szakasz. Ehhez lásd a 65:4 verset! 

A ‘fizetség’ utalás a mahr-ra, amit a férj ad a feleségének a házasság megkötésekor. 
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együtt végezték el a higra-X 
(kivonulás). És (minden) hívő 

asszonyt, ha a Prófétának 
ajándékozza magát és a Próféta is 

feleségül akarja venni. Ez csupán 

téged illet meg a hívők között. Mi 

tudjuk, hogy mit róttunk ki reájuk a 
feleségeiket és azokat illetően, 
akiket a jobbjuk birtokol, hogy ezt 

ne lehessen vétkedül felróni. Allah 

Megbocsátó és Könyörületes. 

51. Te (Muhammad- A1 lah áldj a meg 
és adjon Neki örök üdvösséget) 

későbbre halaszthatod közöttük 
azt, akit akarsz és magadhoz 
fogadhatod azt, akit akarsz. És ha 

valaki olyat akarsz (feleségül), 

akit korábban elbocsátottál- ez 

nem róható fel vétkedül. így lehet 
meg az örömük és (így érhető el 

az) hogy ne legyenek szomorúak 
és hogy elégedettek legyenek 
mindazzal, amit adtál nekik. Allah 

jól tudja mi van a szívetekben. 

Allah mindennek a Tudója és 
kegyesen Türelmes. 

52. Nem megengedettek (mostantól) 

a számodra az (újabb) asszonyok 
és nem is cserélhetsz ilyenekre 
asszonyokat, még ha el is ragadna 

a szépségük, kivéve azokat, 

akiket a jobbod birtokol. Allah 

mindenre felügyel. 

53. Ó, ti, akik hisztek! Ne lépjetek a 

Próféta házaiba- ha csak engedélyt 
nem ad nektek- evésre, anélkül, 
hogy kivárnátok az idejét. Ha 
azonban hívattok akkor lépjetek 

0^3 0^=10“ fáj 
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be! Ha pedig már ettetek széledjetek 

szét és ne maradjatok beszélgetésre 

várva! Bizony ezzel terhére 
vagytok a Prófétának. Ám ő 
restelkedik előttetek (nem küld 
el). Ám Allah nem restellj az 
Igazságot. Ha valami dolgot 
kértek az asszonyaitól, akkor a 

függöny mögül kérjétek. Ez 

tisztább a ti szívetek és az ő (az 
asszonyok) szívük számára is. 
Nem szabad nektek Allah 

Küldöttét terhelnetek! És őutána 

nem szabad elvennetek az ő 

feleségeit soha. Ez súlyos dolog 
lenne részetekről Allah előtt! 

54. Akár kinyilvánítotok valamit, akár 
elrejtitek- Allah-nak mindenről 
tudomása van. 

> >>\ 
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55. Nem róható fel vétkükül (az 

asszonyok vétkéül) az, ha atyáik, 
vagy fiaik, vagy fivéreik, vagy 

fivéreik fiai, vagy nővéreik fiai, 

vagy az asszonyaik, vagy azok 

előtt, akiket a jobbjuk birtokol 

(fátyol nélkül mutatkoznak). (Ó 

asszonyok!)1 Féljétek Allah-ot! 
Allah mindenre tanú. 

56. Allah és az ő Angyalai áldást 

mondanak a Prófétára2. Ó, ti, akik 

eŰ'S/j felS i 'új S/j 

(§5^1^ 

1 Ezt a részt zárójelben a felszólítás elé helyeztem, mivel ez nőkre vonatkozik. Az 

arab igéből ez világosan ki is derül, ám a magyar alak ezt nem jelzi. 

2 Kacb bin cUgra hagyományozta: Mondtuk: Ó, Allah küldötte! A köszöntésedet, azt 

már ismerjük. Ám hogyan van az ima érted? Mondta: ‘Mondjátok: Alláhumma salli 

cala Muhammadin wa calá áli Muhammadin kamá sallayta cald üli Ibráhíma innaka 

hamidun magidun. Alláhumma barik calá Muhammadin wa calá áli Muhammadin 

kamá bárakta calá áli Ibráhima innaka hamidun, magidun(Ó, Urunk! Áldd meg 

Muhammadot és Muhammad családját, ahogyan megáldottad Ábrahámot és családját, 
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hisztek! Mondjatok ti is áldást 

érte és kegyesen köszöntsétek! 

57. Bizony azok, akik rágalmazzák 
Allah-ot és az Ő Küldöttét 
(Muhammad- Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget) 
azokat Allah megátkozta az 
evilági életben és a Túlvilágon. 

És megalázó büntetést készített 

elő a számukra. 

58. És azok, akik a hívő férfiakat és a 

hívő asszonyokat rágalmazzák, 

anélkül, hogy rászolgáltak volna, 

azok gyalázatot és nyilvánvaló 
vétket vettek magukra. 

59. Ó, Próféta! Mondd a feleségeidnek 

és a lányaidnak és a hívők 
feleségeinek, hogy a köntösükkel 

takarják be (a fejeiket, és egész 
testüket). Ez közelebb van ahhoz, 

hogy elismertessenek és ne 
rágalmaztassanak. Allah 

Megbocsátó és Könyörületes. 

60. Ha a képmutatók és azok, 
akiknek a szívében betegség van 

és azok, akik nyugtalanságot 
szítanak a Városban nem hagyják 

abba. Mi bizony feltüzelünk 

téged ellenük és utána csak rövid 

ideig lesznek ott a szomszédaid. 

61. Átkozottak gyanánt. Ahol csak 
feltaláltatnak megragadtatnak és 

megöletnek. 

éciz 
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hiszen Te vagy az Áldás és a Fennkölt. Ó, Uram! Áldásoddal áraszd el Muhammadot 

és Muhammad családját, ahogyan áldásoddal elárasztottad Ábrahámot és családját, 

hiszen te vagy az Áldás és a Fennkölt.) Al-BuhárI Sahlh-ja N. 4519 
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62. Ahogyan Allah a szokásos módon 
eljárt már azokkal, akik korábban 
éltek. Nem leszel képes Allah 
szokásos eljárását megváltoztatót 
találni. 

63. Az emberek kérdezni fognak 
téged az Óráról. Mondd: „Annak 
tudása Allah-nál van. És honnan 

is tudhatnád? Talán az Óra már 

közel van.” 

64. Allah megátkozta a hitetleneket 
és a Pokol tüzét készítette elő a 
számukra. 

65. Örökkön abban fognak égni. Nem 
találnak sem segítőt, sem 

támogatót. 

66. Azon a Napon, amikor az arcuk 
a tűzben fog forogni azt 

mondják majd: „Ő bárcsak 

engedelmeskedtünk volna Állati¬ 
nak és a Küldöttnek!” 

67. És azt mondják: „Urunk! Mi csak 

az urainknak és az előkelőinknek 
engedelmeskedtünk. Ők térítettek 
el bennünket az egyenes Úttól.” 

68. „Urunk! Mérj rájuk kétszeres 

büntetést és hatalmas átokkal 
átkozd el őket!” 

69. Ó, ti, akik hisztek! Ne legyetek 
olyanok, mint azok, akik 

rágalmazták Müsá-1 (Mózest)1. 

Allah mentesnek nyilvánította őt 
attól, amit mondtak. Igen nagy 
becsben volt ő Allah-nál! 

h£. 
9 ' 

<t> op íaaí jí 

(*í 

xs> 0li i&ty* 

©4^ 

1 Allah Küldötte (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) mondta: Mózes 

egy végtelenül szégyenlős ember volt és mindig eltakarta a testét. Ezért az izraeliták 
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70. Ó, ti, akik hisztek! Féljétek 

Allah-ot és helyénvalót szóljatok! 

71. Kegyes cselekedetek 

végrehajtásához fog Ő akkor 

irányítani benneteket és 

megbocsátja a bűneiteket. És az, 
aki engedelmeskedik Allah-nak 

és az Ő Küldöttének hatalmas 
győzelmet arat. 

72. Mi felajánlottuk a megbízhatóságot1 
az egeknek és a földnek és a 

hegyeknek. Ám azok megtagadták 
magukra venni azt és féltek is 

attól. Az ember elvállalta azt. Ő 

vétkesnek (magával szemben) és 

tudatlannak mutatkozott (ennek 
következményeit illetően). 

73. (Mind ez azért történik,) Hogy 

megbüntesse Allah a képmutatókat 
és a képmutató nőket és a társító 

férfiakat és a társító nőket. És hogy 

Allah kiengesztelődve fordulhasson 

a hívő férfiak és a hívő nők felé. 
Allah Megbocsátó és Könyörületes. 

1ÁSí Áyój Üli 

gyakran bántalmazták mondván: ‘Csupán azért takarja el a testét mert a bőrén 
valami fogyatékosság, betegség van, lepra, vagy heresérv, vagy valami más baj. 
Allah tisztázni akarta Mózest az alól, amit mondtak. így egy napon Mózes nagy 
visszavonultságában levetette a ruháit és egy sziklára tette, majd fürdeni kezdett. 
Mikor befejezte, indult vissza a ruháihoz, hogy felvegye azokat, ám a szikla 
elragadta a ruhákat és elfutott azokkal. Mózes felkapta a botját a kő után rohant, így 
kiáltva: ‘Ó, kő! Add vissza a ruháimat!’ így ért el egy csoport izraelitához, akik 
meztelenül látták meg őt. Látták, hogy ő Allah legszebb teremtése. így Allah 
mentesítette őt az alól, amivel megvádolták. Ekkor a kő is megállt és Mózes 
felöltözhetett. Ezután ütlegelni kezdte a követ a botjával. Allah-ra! A kövön még 
ma is látszik az ütlegelés nyoma: három, négy, vagy öt csapás nyoma. Erre utalnak 
a Magasztos Allah szavai: (33:69) Ld. Ibn Katlr Kommentárját. 
Itt az arab szövegben az al-amánatu szó szerepel, ami jelentheti a következőket 
‘erkölcsi felelősség, becsületesség, és minden olyan kötelesség, amelyeket Allah 
megparancsolt. ’ 
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Saba’ HAJ 
A Saba’ 1 c. szúra. KRf mm 131® mmmu ^ 

Mekkái. 
Verseinek száma: 54. 

A 6. vers Medinai eredetű kinyilatkoztatás. 
A Luqman c. söra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 

nevében 

1. Hála legyen Allah-nak (al-hamdu 
li-Llahi), Akié mindaz, ami az 

egekben és a földön van. Övé a 

hála a Túlvilágon. 0 a Bölcs és a 

tudásával mindent Átfogó. 

2. Tudja mi lép be a földbe, és azt, 
hogy mi lép ki belőle és azt mi 
jön le az égből és azt, hogy mi 

emelkedik fel oda. Ő a 
Megkönyörülő és a Megbocsátó. 

3. És azok, akik hitetlenkednek azt 
mondják: „Nem fog eljönni 

hozzánk az Óra.” Mondd: „De 

igen! Az Uramra (mondom)! Aki a 

rejtett dolgok Tudója, bizony el fog 

jönni hozzátok! Egy porszemnyi 
dolog sem marad rejtve Előtte, sem 
az égben, sem a földön, sem ennél 

kisebb, sem ennél nagyobb. 

Minden világos Könyvben2 van.” 

4. (Ez azért történik így,) Hogy 
jutalmazza azokat, akik hisznek 
és jótetteket visznek végbe. 

Nekik megbocsátás és kegyes 
ellátás jár (azaz a Paradicsom). 

IcÚÍ 

^5 -2^3 

1 A szúra címe a 15. versből ered. 
2 Ez a világos Könyv lehet az al-Lawhu-l-Mahfuzu (a Jól Őrzött Tábla) maga, avagy 

az azon találhatók. 
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5. Ám azok, akik azon buzgólkodnak, 

hogy a Mi jeleinket hatástalanná 
tegyék1, azoknak fájdalmas 
büntetés csapása jár. 

6. És azok, akiknek a tudás adatott 

azok látják, hogy ami leküldetett 

hozzád (Muhammad- Allah áldja 
meg és adjon Neki örök üdvösséget) 
az Uradtól az maga az Igazság. 

És ez az, ami a Hatalmas és a 

magasztalásra Méltó Útjára vezérel. 

7. És azok, akik hitetlenkednek azt 

mondják: „Talán mutassunk nektek 
egy olyan férfit {Muhammad - 

Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget), aki arról beszél 

nektek, hogy midőn apró darabokra 
estek szét, akkor majdan új 
teremtésben lesztek?” 

8. Hazugságot kohol-e ő (Muhammad- 
Allah áldja meg és adjon Neki 
örök üdvösséget) Allah ellen, 

vagy dzsinnek szállták meg? Nem, 

akik nem hisznek a Túlvilágban, 
azok büntetésben és messze 
tántorgó tévelygésben vannak. 

9. Vajon nem látták-e maguk előtt 

és maguk mögött az eget és a 
földet? Ha úgy akarjuk elvesszük 
alóluk a földet2, vagy darabokban 

szakítjuk rájuk az eget. Bizony 

ebben jel van minden (bűnét) 
megbánó szolga számára. 

5 

(Sjává-Jí''\jj\ 

üiÍj \ 

öü 

1 Akik azon fáradoznak, hogy a Magasztos Allah Jeleit hatástalanná tegyék, 
magakadályozzanak másokat abban, hogy okuljanak, megismerjék az Igazságot, 
‘elvesszük alóluk a földet’ az arab nahsif bihimu-l-arda kifejezés fordítása. Amit 
lehet úgy is fordítani: ‘Kirántjuk, elrántjuk alóluk a földet.’ 
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10. És bizony kegyet gyakoroltunk 

Dáwüd-dal (Dávid) szemben is 

(mondván); ..Ó hegyek! Vele együtt 

zengjétek (Allah dicsőítését)! És 

a (ti) madarak (is)! Meglágyítottuk 

neki a vasat.” 

11. (Mondván:) ..Készíts tökéletes 
páncélzatot! A (vas) szemeket jól 

mérd ki! És jóra való módon 

cselekedjetek! Én bizony tudom, 

hogy ti mit tesztek.” 

12. És Sulayműn-mk (Salamonnak) 

(a szolgálatára hajtottuk) a szelet, 

amelynek reggeli útja egy hónap 

és az esti útja is egy hónap. Es 
fémből való forrást fakasztottunk 
neki. És voltak ott dzsinnek, akik 

munkálkodnak előtte, az Ura 

engedelmével. És, aki közülük 

elhanyagolja a Mi parancsunkat, 

azzal a Pokol tüzének büntetését 

kóstoltatjuk meg. 

13. Buzgólkodva dolgoznak neki, amit 
csak akar: palotákat, szobrokat, 

mély tálakat és szilárdan álló 
üstöket (készítenek)...Dáwüd 

(Dávid) népe, hálával eltelve 
dolgozzatok!” Az Én szolgáim 

közül bizony kevesek a 

hálásszí vüek. 

14. És miután a halált rendeltük el a 
számára (Salamonnak), semmi 

más nem mutatta meg nekik 
halálát csak a földbeli állatok, 

amelyek a botját ették. És miután 

a földre zuhant, akkor vált 

világossá a dzsinnek számára. Ha 

@ (Jj) 

)jy&. IaJ (3! 
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ismerték volna a rejtettet, nem 

maradtak volna a megalázó 
büntetésben. 

15. óaöa ’-nak egykoron a lakóhelyükön 

jel volt: két kert, az egyik jobbról, 

a másik balról. (Ez mondatott 

nekik:) „Egyetek Uratok ellátásából 

és hálás szívvel köszönjétek meg 

neki!” Jó föld és Megbocsátó Úr. 

16. Ám ők elfordultak. így elküldtük 
rájuk a gát áradását (sayla-1- 

carimí). És kicseréltük nekik két 

kertjüket, két olyan kertre, 

amelyekben csipkebokor ehető 

része és tamariszkusz és kevéske 
tövisfa volt. 

17. Ezzel jutalmazzuk őket, amiért 
hitetlenek voltak. Mi csak a 

hitetlen bűnösöket büntetjük. 

18. Közéjük és azon városok közé, 

amelyeket megáldottunk, 

elhelyeztünk jól látható városokat. 

És meghatároztuk benne a járást. 
„Menjetek hát abban éjjeleken és 
nappalokon át biztonságban!” 

19. Ám ők azt mondották: „Urunk! 

Tedd hosszúvá útjainkat!” És ők 
önmaguk ellen vétkeztek. 

Szóbeszéd tárgyává tettük őket. 

Apró darabokra tördeltük őket. 
Bizony ebben jelek vannak 

minden kitartóan állhatatos és 
hálás számára. 

20. IhlJs (a Gonosz) vélekedése igaznak 

bizonyult velük kapcsolatban és 

követték őt, kivéve egy csoportot 

©dít&j 

^ zz- 

£ ^ 
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a hívők közül. 

21. Ám ő (a gonosz) nem rendelkezett 

hatalommal felettük. Csupán 
azért, hogy ismerjük azt, aki hisz 
a Túlvilágban és azt, aki afelől 
kétségek között gyötrődik. A te 
Urad mindent számon tart. 

22. Mondd (Muhammad- Allah áldja 

meg és adjon Neki örök 
üdvösséget): ^Fohászkodjatok 
csak azokhoz, akiket Allah helyett 

hisztek! Egy porszemnyivel sem 

rendelkeznek az égben, sem a 

földön. Nincs nekik azokban 
részesedésük és nincs segítője 

sem közülük.” 

23. Nem használ a közbenjárás Nála, 

csak annak, akinek engedélyt 

adott. És miután a rettenet elcsitul 

a szíveikben azt mondják: ítMit 
mondott az Uratok?” Azt felelik: 

uAz Igazságot. Ő a Magasságos 

és a Nagy.” Hizb44. 

24. Mondd {Muhammad - Allah áldja 

meg és adjon Neki örök 

üdvösséget): ctKi az, aki 
gondoskodik rólatok az egekből 

és a földön?” Mondd: „Allah! És 

akkor vagy mi, vagy ti vagytok az 

igaz vezérlés útján, vagy 
nyilvánvaló tévelygésben.” 

25. Mondd (Muhammad- Allah áldja 

meg és adjon Neki örök 
üdvösséget): „Nem ti kérdeztettek 

meg arról, amit mi követtünk el. 

És nem mi kérdeztetünk meg 

arról, amit ti tettetek.” 

(§) JaLií- 4^ 

Sí 

'Íj 4)lP JlÁLa 

Áh'}} 

jűíuy cégp* %!>■ 
(i) J*JL=JÍ 
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26. Mondd:„Összegyűjt bennünket a 
mi Urunk, azután ítélkezik 

felettünk az Igazsággal. Ő a Tudó 
és az ítélkező.” 

27. Mondd (Muhammad- Allah áldja 
meg és adjon Neki örök 

üdvösséget): ..Mutassátok meg 
nekem azokat, akiket társakként 

kapcsoltatok Mellé! De nem! Ő 
Allah, a Hatalmas és a Bölcs.” 

28. Az emberiség egészéhez küldtünk 
el Téged (Muhammad - Allah 

áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget), hogy az örömhír 
hozója és intő légy! De a legtöbb 
ember nem fogja ezt fel ésszel. 

29. És azt mondogatják: ..Mikor lesz 
ez az ígéret1, ha az igazat 
szóljátok?” 

' ‘új 

30. Mondd (Muhammad- Allah áldja 
meg és adjon Neki örök 

üdvösséget): ..Nektek egy olyan 

Nap ígérete adatott, amelyet 

egyetlen órával sem hátráltathattok 
és nem is siettethettek. 

31. És azok, akik hitetlenkednek azt 

mondják: ..Nem hiszünk ebben a 
Koránban és abban sem, ami 

előtte volt.” Ó bárcsak látnád, 
midőn a bűnösök az Uruk elé 

felsorakoznak, egyik a másikat 

okolja. És azok, akiket gyenge 
voltuk miatt letapostak, azt 

mondják a fennhéjázó 

(^)öy 

■‘ÍÍ&’jL) jlíjjiJÍ 

Az ‘ígéret’ szót fordíthatjuk ‘fenyegetés’-nek is. Mindkettő a Feltámadás Napjára 
utal. 

i 
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gőgösöknek: ..Ha ti nem lettetek 

volna, akkor bizony mi hívők 

lettünk volna.” 

32. Azt mondják a fennhéjázó 
gőgösök a gyengeségükben 

megalázottaknak: ..Talán mi 
voltunk azok, akik eltérítettünk 
benneteket az Igaz Útmutatástól 

miután az eljött hozzátok? Nem! 

Ti voltatok a bűnösök.” 

33. A gyengeségük miatt letaposottak 
azt mondják a fennhéjázó 

gőgösöknek: „Nem! Az (általatok 

elkövetett) éjjeli és nappali 
fondorkodás! Midőn azt 
parancsoltátok, hogy hitetlenek 

legyünk Allah-hal szemben és 
hasonmásokat tegyünk mellé.” És 

eltitkolják a megbánásukat azután, 

hogy meglátják a büntetést. És 

láncos bilincseket teszünk 
azoknak a nyakába, akik 
hitetlenek voltak. Nem azért 
jutalmaztatnak-e, amit elkövettek? 

34. Mi nem küldtünk egy városba sem 
intőt, hogy annak tehetősei ne 

mondták volna: „Mi bizony azzal 
szemben, amivel ti elküldettetek 
hitetlenek vagyunk.” 

35. És azt mondták: „Nekünk több a 
gyerekünk és a vagyonunk. Nem 

részesülünk mi büntetésben.” 

36. Mondd (Muhammad- Allah áldja 
meg és adjon Neki örök 

üdvösséget): „Az én Uram 
gazdagon jutalmazza azt, akit 

akar, másoknak kimértebben (ad). 

, r > í > 

ú"! )oj>4 Ji 

'új 
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Ám a legtöbb ember ezt nem 
fogja fel ésszel.” 

37. Sem a vagyonotok, sem 

gyermekeitek nem fognak 

benneteket közelebb hozni 

Hozzánk (Allah tetszéséhez). 

Kivéve azokat, akik hisznek, 

jóravalón cselekszenek, nekik 

megduplázott jutalom jár azért, 
amit tettek, ők magas helységekben 

(a Paradicsomban) lesznek 
biztonságban. 

38. Ám azok, akik abban 

buzgólkodnak, hogy a Mi 

Jeleinket hatástalanná tegyék, 
azok büntetésre hozatnak elő. 

39. Mondd: „Bizony az én Uram 

gazdagon jutalmazza azt, akit akar 

az 0 szolgái közül, másoknak 

kimértebben (ad). És ha adakoztok 

valamit, azt Ő visszajuttatja. Ő a 
legjobb Gondoskodó.” 

40. És azon a Napon, amikor 

mindegyiket összegyűjti, majd 

így szól az Angyalokhoz: „Ezek 
titeket szolgáltak?” 

41. Azt mondják (majd akkor az 

Angyalok): „Magasztaltassál! Te 

vagy a mi gondoskodó Urunk. 

Nem ők. Ők a dzsinneket 
szolgálták és a legtöbben 

közöttük azokban hisznek.” 

42. Ma (a Feltámadás Napján) sem 

ártani, sem használni nem vagytok 

képesek egymásnak. És azt 

mondjuk azoknak, akik bűnös 

r:9A\ v x 
> - .'oi. : , 9 . 

0 o\aá\ 
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dolgokat követtek el: „Kóstoljátok 

meg a Tűz büntetését, amelyet 

hazugságnak tartottatok!” 

43. És midőn a Mi jeleink nyilvánvaló 

bizonyítékként olvastatnak fel 

nekik, azt mondják: „Mi más ez, 

mint egy ember, aki el akar 
fordítani benneteket attól, amit 

apáitok szolgáltak.” Azt 
mondják: „Mi más ez, mint 
koholt hazugság.” És azt mondják 

azok, akik hitetlenek az 
Igazsággal szemben, miután az 

eljött hozzájuk: „Ez világos és 

kézenfekvő varázslat.” 

44. És nem adtunk nekik Könyveket, 
amiket tanulmányozhatnának. És 

előtted nem küldtünk el hozzájuk 

intőt. 

45. Hazugságnak tartottak már azok 

is, akik előttük éltek. És még a 

tizedét sem érték el annak, amit 

nekik adtunk, de hazugnak 
tartották a Küldötteimet. Milyen 

(borzalmas) volt a rosszallásom? 

46. Mondd (Muhammad- Allah áldja 

meg és adjon Neki örök 
üdvösséget): „Én csak egy 
dologra figyelmeztetlek 

benneteket: Álljatok Allah elé 

kettesével, vagy egyenként, 

azután gondolkozzatok! A ti 

társatokat nem szállta meg 
dzsinn! Ő csak intő a számotokra, 

egy kemény büntetés előtt1.” 

fáj SÍÍ'J jjS 1« 

, « öi 
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Ibn cAbbás hagyományozta: A Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki örök í 
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47. Mondd (Muhammad- Allah áldja 
meg és adjon Neki örök 

üdvösséget): „Bármilyen 

fizetséget kértem volna is tőletek 
(ám nem kértem), az (legyen) a 
tiétek! Az én fizetségem Allah-ra 
tartozik. Ő mindennek a 
Tanúsítója.” 

48. Mondd (Muhammad- Allah áldja 
meg és adjon Neki örök 

üdvösséget): „Bizony az én Uram 

az Igazsággal dob meg (engem, 

azt nyilatkoztatja ki a számomra). 

Ő a láthatatlan dolgok Tudója.” 

49. Mondd: „Eljött az Igazság! És a 

hamisság nem indulhat újra és 
nem térhet vissza.1” 

íj áj.js 

50. Mondd: „Ha tévelygek, úgy a 

magam kárára tévelygek. Ám ha 
az Igaz Úton vezéreltetek, az 
azért van, amit az Uram sugallt 

nekem. Ő a Halló és a 

Közeliévé”. 

51. 0 bárcsak látnád, amint 

megijednek és nincs menekülés 
(a számukra). És egy közeli 

helyről megragadtatnak. 

ól) J-J tÁő cXúólJá 

-Á>]úp c3 jcaÍ 

($5 ‘r^Áó^í 

üdvösséget) egy napon felment as-Safa dombjára és így szólt: La Sabáhah\ 

Összegyűlt köréje a törzs és megkérdezték: ‘Mit akarsz?’ Mondta: ‘Hogyan 

vélekednétek? Ha hírt adnék nektek arról, hogy az ellenség reggel fog meglepni 

benneteket, avagy éjnek idején? Vajon hinnétek-e nekem?’ Mondták: Igen. Mondta: 

‘En intő vagyok a számotokra egy kemény büntetés előtt.’ Abü Lahab pedig 

megszólalt: ‘Csupán ezért hívtál össze bennünket? Pusztulás rád!’ Erre a Magasztos 

Allah kinyilatkoztatta a ‘Száradjon le Abü Lahab mindkét keze!’ kezdetű szúrát. 

(Yd Sabáháh ez egy figyelem felkeltő kiáltás a reggel érkező ellenségre 
figyelmeztetve) Al-Buhárí Sahih-ja 4523 

Ez a mondat fordítható így is: ‘És a hamisság (a Gonosz) nem teremthet semmit és 
nem is támaszthat fel senkit’ 
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52. És azt mondják (a Feltámadás 
Napján): ..(Most) Hiszünk 
benne1!” Ám hogyan jutnának a 

hit birtokába egy távoli helyről. 

53. Hiszen korábban hitetlenek 
voltak vele szemben. És vaktában 
dobálóztak egy távoli helyről. 

54. És gát keletkezett köztük és 

aközött, ami után áhítoztak2, 
ahogyan ez megtörtént a hozzájuk 

hasonlókkal már korábban. Gyötrő 

kétségek között voltak ők. 

ót £éj)jjr^=!= -Á? 

(g) oí1<— 
**" f" > " 

1 Azokban a tanításokban, amit eddig elvetettek: Allah- magasztaltassék- egyedüli 

isten volta, Muhammad (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) 

prófétasága. 
2 As-SuddI véleménye szerint az ‘ami után áhítoztak’ nem más, mint a megbánás, a 

bünbánat utáni vágyuk. Ám ez már ekkor elfogadhatatlan. Ld. Ibn Katír 

Kommentárjában! 
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A Teremtés létrehozója /35./ 

Az angyalok 
s^gjgpl 
JM&mmá P 

i:|S8SP';^: 
. wfi - 
) Éí3i8ií i|S: 

Az Al-Fatiru vagy az Al-Mala’ikatu1 c. szóra. 
Mekkái.2 

Verseinek száma: 45. 
Az al-Furqan c. szóra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 
nevében 

1. Hála legyen Allah-nak (al-hamdu 
li-Lláhi), az egek és a föld 

Létrehozójának! Aki szárnyakkal 
rendelkező Küldöttekké tette az 

Angyalokat, kettővel, hárommal, 
néggyel (látva el őket). Azzal 

növeli a teremtést, amivel akarja. 
Allah bizony minden dologra 
képes. 

2. Ha Allah bármit is kitár az 

embereknek könyörületből, azt 
senki nem tarthatja vissza. És 
bármit is tart vissza Ő, azt senki 

sem képes útjára bocsátani utána. 

Ő a Hatalmas és a Bölcs. 

3. Ó emberek! Emlékezzetek arra a 
kegyre, amit Allah irántatok 

gyakorolt! Van-e Allah-on kívül 
teremtő, aki az égből és a földből 
táplálna benneteket? Nincs más 

isten csak Ő {La Haha illa Huwa)\ 

Hogyan fordulhattok el (Tőle)? 

4. És ha téged {Muhammad- Allah 
áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) meghazudtolnak, 

Ö-ai-útis" 

0 

1 A szúra mindkét címe az első versben található. 

Van néhány süra a Kegyes Koránban, amely két névváltozattal is használatos. 

Minden egyes esetben megadom mindkét nevét. In sü’a-Llahu subhanahu wa tcfald. 
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bizony már az előtted járt küldöttek 

is meghazudtoltattak. Bizony 
Allah-hoz térnek vissza a dolgok. 

5. Ó emberek! Allah ígérete igaz! 

Ne vigyen tévelygésbe benneteket 

az evilági élet, és ne vigyen 
tévelygésbe1 benneteket az 
eltévelyítő, Allah-ot illetően! 

6. Bizony a sátán a ti ellenségetek. 
Tekintsétek ti is ellenségnek! Hívja 

csupán az ő csoportját2, hogy a 

Sair (Pokol Lángoló Tüzének) 

népe közé tartozók legyenek! 

7. Azoknak, akik hitetlenkednek 

kemény büntetés jár. Ám azok, 

akik hisznek és jótetteket 
cselekszenek, azoknak megbocsátás 
és nagy jutalom jár (a Paradicsom). 

8. Vajon az, aki számára díszessé 

tétetett tettének rossza és így 

jónak látja azt (talán egyenlő a 

helyesen vezérelttel)? Allah 

tévelygésbe viszi azt, akit akar és 

az Igaz Útra vezérli azt, akit akar. 

Ne légy hát (Muhammad- Allah 

áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) szomorú miattuk! 

Allah bizony tudással bír arról, 

amit ők tesznek. 

9. Allah az, Aki a szeleket küldte, 

amelyek felhőket alakítanak. És Mi 

elvezetjük azt egy halott vidékre, és 

új életre keltjük általa a földet a 

4JÍÍ 

1 A két ‘ne vigyen tévelygésbe’ részt lehetne úgy is fordítani: ‘ne vigyen káprázatba, 

ne csábítson el csalárd módon’. 
2 Itt az arab eredetiben a hizbahu szó szerepel: csoportját, pártját, követőit. 
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halála után. Ilyen lesz a Feltámadás. 

10. Aki a hatalmat akarja - Allah-é 

minden hatalom. És Őhozzá 
emelkedik fel a jó szó és a 

jóravaló cselekedetet Ő emeli fel. 

Akik azonban rossz, bűnös 

dolgokat fondorkodnak, azoknak 
kemény büntetés jár. Azok 
fondorkodása kárba vész. 

11. És Allah megteremtett benneteket 
porból, majd spermacseppből, 
majd párokká (férfivá és nővé) 

formált benneteket. És egyetlen 

nőnemű sem lesz terhes és nem 
szül csak az Ő tudtával. Senki 

sem lesz hosszú életű, vagy nem 

rövidül meg az élete csak úgy, 

hogy az írásban van. Bizony 
könnyű ez Allah számára. 

12. És nem egyforma a két tenger: ez 

édesvizű és jóízű, a másik sós és 

keserű. És mindegyikből friss 
húst esztek és ékszereket hoztok 

elő belőle, amiket magatokra 

vehettek. És látod a hajókat, amint 

szelik (a tenger hullámait), hogy 

törekedjetek az Ő kegyére, talán 
megköszönitek. 

13. Ő az. Aki átvezeti az éjszakát a 

nappalba és Ő az. Aki átvezeti a 

nappalt az éjszakába. És 

szolgálatra hajtotta a Napot és a 

Holdat, mindegyik megszabott 
időig halad. Ő Allah, az Uratok, 

Övé a hatalom. És azok, akikhez 

Helyette fohászkodtok, nem 

birtokolnak annyi hatalmat sem. 

ó^Lá==b 

J^y iSyj IppjÁiJ aÍ- 

JJ JjJ 1 

aÍÍj 
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mint a hártya a datolyamagon. 

14. Ha fohászkodtok hozzájuk, nem 

hallgatják meg a fohászotokat. És 
ha meg is hallanák, nem felelnének 
nektek. És a Feltámadás Napján 

meg fogják tagadni a ti 
társításotokat. És téged 
(Muhammad- Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget) nem 

fog senki tudósítani, úgy, mint a 
tudással Bíró. 

15. Ó emberek! Ti Allah-ra vagytok 

utalva. Ám Ő nincs ráutalva 
senkire, Ő a Magasztalandó. 

16. Ha úgy akarja (elpusztítva) eltüntet 

benneteket és új teremtést hoz. 

17. Allah számára ez nem nehéz 

feladat. 

18. És egyetlen terhet hordozó sem 
fogja másnak a terhét hordozni. 
És ha valaki terhekkel megrakott 

a terhe cipelésére hív valakit, 

nem hordja azt senki helyette, 

még a rokon sem. Te csak 
azoknak szolgálsz intőként, akik 

láthatatlanban is félik Urukat és az 

imát megtartják. És, aki megtisztítja 
magát önmaga számára tisztul meg. 

Allah-hoz vezet az út. 

19. És nem egyenlő a vak és a látó1. 

20. Sem pedig a sötétségek és a fény2 

(nem egyenlők). 

\í 5 

1 A vak a hitetlen. Míg a látó a hívő példázata. 
2 Az előbbihez hasonlóan a ‘sötétségek’ jelentése a hitetlenség különböző formái, 

míg a világosság az a hit. 
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21. Sem pedig az árnyék és az égető 
szél (vagy a nap melege). 

22. És nem egyenlők az élők és a 

holtak. Allah hallást adhat annak, 

akinek Ő akar. Ám te azonban 

nem adhatsz hallást azoknak, akik 

a sírokban vannak. 

23. Te (Muhammad- Allah áldja meg 
és adjon Neki örök üdvösséget) 

csupán intő vagy. 

24. Bizony Mi elküldtünk Téged az 
Igazsággal örömhírhozóként és 
intőként. Nem volt olyan közösség, 

amelyben nem múlt volna el (nem 

élt volna) intő. 

25. És ha meghazudtolnak Téged - 

már az előttük éltek is 

meghazudtolták. Küldötteik a 

világos bizonyítékokat és a 

könyveket és a világosságot 

mutató Könyvet hozták el nekik. 

26. Ezután megragadtam azokat, akik 
hitetlenek voltak. Milyen 

(borzalmas) volt (is) az Én 

rosszallásom? 

27. Nem látod talán, hogy Allah vizet 
(esőt) bocsátott le az égből. És 

gyümölcsöket sarjasztottunk általa, 
mindenféléket és a hegyeken 

különböző rétegek (találhatók), 

vörös, fehér és hollófekete. 

28. Az emberek és az állatok és a 
jószágok között is különbözőek 

vannak. így van ez! Csak azok 

félik Allah-ot az Ő szolgái közül. 

ol? XrOúj <3^ ^ ISI 
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akik tudással rendelkeznek. Allah 

Hatalmas és Megbocsátó. 

29. Bizony azok, akik recitálják 

Allah Könyvét (ezt a Koránt), 
megtartják az imát (as-salátu) és 

adakoznak abból, amivel elláttuk 
őket, akár titokban, akár nyíltan 

teszik ezt - azok reménykedhetnek 

egy olyan kereskedésben, amely 

soha el nem múlik. 

30. Hogy Ő megadja nekik jutalmukat 

és még az Ő túláradó kegyelméből 

adjon is hozzá. Hiszen Ő 
Megbocsátó és hálásan Fogadó. 

31. És amit sugalltunk Neked 
(Muhammad- Allah áldja meg és 
adjon Neki örök üdvösséget) az 

írásból (a Koránból) az maga az 
Igazság, igazolva a korábban 

voltakat. Bizony Allah az Ő 

szolgáival szemben tudással Bíró 
és figyelemmel kíséri őket. 

32. Azután örökül hagytuk a Könyvet 

(ezt a Koránt) azoknak a 
szolgáinknak, akiket 
kiválasztottunk1. Van közöttük 
olyan, aki önmaga ellen vét és 
van közöttük közép úton járó és 

vannak olyanok - akik Allah 
engedelmével - megelőznek a 

jótettekben. Ez a nagy kegyelem. 

33. Éden (cAdn) Kertjei, ide lépnek 
ők be és felékíttetnek ott arany és 

gyöngy karperecekkel és ruházatuk 

ott selyemből van. 

(J) \ 

jrjj Ü 

lyt, b® jji 43 ^ 3L34 
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1 Utalás Muhammad- Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget- Követőire. 
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34. Azt mondják: „Hála legyen Allah- 

nak (al-hamdu li-Lláhi), Aki 

levette rólunk a szomorúságot. 

Bizony a mi Urunk Megbocsátó 
és hálásan Fogadó.” 

35. Aki, az Ő túláradó kegyelme 
folytán, az örök tartózkodás 

Honába telepített le bennünket, 

ahol nem érint meg bennünket 

sem fáradság, sem erőtlenség. 

36. Ám azok, akik hitetlenkednek, 

nekik a Pokol tüze jut. Nem 

ítéltetnek arra, hogy meghaljanak 

és annak büntetése sem lesz 
kevesebb. Ekképpen jutalmazunk 

minden hitetlent. 

37. És ők felordítanak ott: „Urunk! 
Engedj kilépni bennünket, hogy 

j óravaló módon cselekedhessünk, 

nem úgy, ahogyan előzőleg 

tettünk.” (Allah válasza:) „Vajon 
nem éltettünk-e benneteket annyi 

ideig, hogy azalatt az, aki 

hallgatni akart az intő szóra, 
hallgathatott volna arra. Holott 
intő érkezett hozzátok. Kóstoljátok 

hát meg (tetteitek borzalmas 
következményét)! A bűnösöknek 

nincs segítőjük.” 

38. Bizony Allah tudással bír az egek 

és a föld titkos, láthatatlan dolgairól 

is. Bizony Ő ismeri a lelkek 
legrejtettebb titkát is. 

39. Ő az, Aki az elődök utódaiként 

helyezett el benneteket a földön. 
Aki hitetlen volt, annak maga ellen 
szól a hitetlensége. És a hitetlenek 

JyLí & 3 áJÍ 4JÍJuÍI ÉJ 
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hitetlensége még csak növeli a 

visszatetszést az ő Uruknál. És a 
hitetlenek hitetlensége csak a 
kárvallottságukat növeli. 

40. Mondd (Muhammad- Allah áldja 

meg és adjon Neki örök 
üdvösséget): „Hogyan vélekedtek a 
társaitokról, akikhez Allah helyett 

fohászkodtok? Mutassátok meg 
nekem mit teremtettek ők a földből! 
Avagy részesedésük van az 

egekben, vagy írást adtunk nekik és 

ők nyilvánvaló bizonyítékokkal 

rendelkeznek abból? Nem! A 
bűnösök csak szemfényvesztő 
ígéreteket tesznek egymásnak.” 

41. Bizony Allah az, Aki megtartja 

az egeket és a földet, hogy el ne 
múljanak. És ha elmúlnának, 

Őutána senki sem lenne képes 
megtartani1 azokat. Bizony Ő 

Türelmes és Megbocsátó. 

42. És ők megesküdtek Allah-ra a 

legkomolyabb esküvésükkel, 
hogy ha intő érkezne hozzájuk, 
akkor ők bármely más népnél 

igazabb úton járnának. Ám 

miután eljött hozzájuk az Intő, 
csak a fanyalgásukat (és attól 

való menekülésüket) növelte. 

43. (Menekültek és elfordultak, mivel) 

Gőgösen viselkedtek a földön és 

Öj j js 

ölj* 

(jl 1 cl*- 

J jPe- 

(jj) ^21)12 Jo 

1 Al-BuhárI Sa/ií/i-jában olvashatjuk, Abö Hurayra közlésében, aki mondta: ‘Hallottam 

Allah Küldöttét -Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget- amint mondja: (A 

Feltámadás Napján) Allah megragadja az egész Földet (a Kezével). Majd az egeket 

a Jobbjával felgöngyölíti és így fog szólni: Én vagyok a Király! Hol vannak a Föld 

királyai?’ 
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gonosz fondorlatot készítettek elő. 
Ám a gonosz fondorkodás csak azt 

veszi körbe, aki kieszelte azt. Vajon 

várhatnak-e mást, mint a korábban 

voltak bánásmódját? Nem leled fel 

Allah hagyományának (szokásos 

eljárásának) megváltoztatását. Nem 
leled fel Allah hagyományának 
(szokásos eljárásának) átalakítását. 

44. Avagy nem jártak-e a földön, 

hogy lássák mi lett a sorsa 

azoknak, akik előttük éltek? 
Holott azok erősebbek voltak, 

mint ők? Az egekben és a földön 

minden úgy történik, ahogyan 

Allah rendeli. Hiszen Ő Tudó és 

mindenre Képes. 

45. Ha Allah minden emberre 
büntetést szabna ki amiatt, amit 
elkövettek, akkor nem hagyna 

egyetlen élőlényt sem a föld 

felszínén. De Ő haladékot ad 

nekik egy meghatározott ideig. 
Ám ha elérkezik az ő szabott 
idejük, akkor Allah az Ő szolgáit 

figyelemmel kíséri. 

ij oj? 
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Ya’ Sin 136.1 
A Yá’-Sln1 c. szúra. 

W*' 
ite 

Mekkái. 
Verseinek száma: 83. 

A 45. vers Medinai eredetű. 
Az Al-Ginnu c. szúra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 

nevében 

1. Ya Sín. 

2. A Bölcs Koránra2. 

3. Bizony Te (Muhammad- Allah 

áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) a Küldöttek közül 
való vagy. 

4. Az Egyenes Úton. 

5. Ez a Hatalmas és Megkönyörülő 

Kinyilatkoztatása. 

6. (Hogy általa) egy olyan népet 

intsél, amelynek elődei még nem 
részesültek intésben, így ők 

nemtörődöm hanyagok. 

7. Többségükkel szemben valósággá 
vált már a Szó (a büntetés). Ám 
ők nem hisznek. 

Oj* 

Cj) 

(f) 

8. Mi bizony bilincseket raktunk a 

nyakukba, amely az állukig ér, 

úgy hogy a fejeiket magasra kell 

emelniük. 

(f) lyy>£Úű>jéi& oteÁJí 

9. Gátat emeltünk eléjük és gátat 
emeltünk mögéjük. És így 

elborítottuk őket, ezért ők nem 

1 A szúra címe az első versben található két arab betűből ered. 

2 Amely törvényi előírásokat, erkölcsi normákat és bizonyítékokat tartalmaz. 
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láthatnak. 

10. Mindegy nekik, hogy intetted 

őket, vagy nem intetted őket, ők 
nem hisznek. 

11. Te csupán azoknak szolgálhatsz 

intéssel, akik követik az Intést (ezt 
a Koránt) és láthatatlanul is félik 

a Könyörületest. Közöld vele az 
örömhírt a megbocsátásról és a 
kegyes jutalomról (hiszen ez 
maga a Paradicsom)! 

12. Bizony Mi keltjük életre a holtakat 

és felírjuk azt, amit előreküldtek 

és a nyomaikat1. És mindent 
pontosan számon tartunk egy 

világos írásban. 

13. És add elő nekik a városlakók2 

példázatát, midőn eljöttek oda a 

Küldöttek. 

14. Hisz elküldtünk hozzájuk kettőt 

(a Küldöttek közül). Ám ők e 

kettőt hazugsággal vádolták és 

Mi egy harmadikkal erősítettük 
meg. És azt mondták: „Mi bizony 
hozzátok küldettünk el.” 

15. Azt mondták: „Ti is csak hozzánk 
hasonló emberek vagytok, a 

Könyörületes nem bocsátott le 

semmit. Ti is csak hazugok 
vagytok.” 

16. Azt mondták (a Küldöttek): „A 

JXZ>C2>\ 
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1 Lábnyomaikat, lépteiket, amelyeket az engedelmesség és Allah szolgálatában 

tettetek. Ld. Ibn Katlr Kommentárját! 

2 Többek szerint, mint Ibn cAbbás, ez a város Antükiya volt, Antiochia- az ősi Szíria 

területén, ma Antakya Törökország déli területén található. Ld. Ibn Katlr 

Kommentárját! 
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mi Urunk tudja, hogy mi bizony 
hozzátok küldettünk el.” 

17. „Miránk csak a világos hirdetés 

tartozik.” 

18. Azt mondták (a város lakói): „Mi 
bizony rossz előjelet látunk 
bennetek. És ha nem hagyjátok 

abba, bizony megkövezünk 

benneteket és fájdalmas büntetés 

ér benneteket a részünkről.” 

19. (A Küldöttek) Mondták: „A rossz 

előjeletek nálatok van. (Vajon akkor 

is ‘rossz előjelnek tartanátok’:) Ha 

intésben részesülnétek? De nem! 

Túlkapásokra hajlamos nép 
vagytok ti!” 

20. A város legtávolabbi részéről 

rohanvást jött egy férfi és mondta: 

„Ó népem! Kövessétek a 
Küldötteket!” 

21. „Kövessétek azokat, akik nem 

kémek tőletek fizetséget! (És 
azokat,) Akik a helyes Útra 

vezéreltettek.” Guz’23. 

22. „Miért ne szolgálnám azt, Aki 

megteremtett engem? Hiszen 
Hozzá lesz majdan 

visszatérésetek.” 

23. „Talán mást, más istent válasszak 

Helyette? Ha a Könyörületes ártani 

akar nekem, mit sem használ 

nekem az ő közbenjárásuk, és 
meg sem menthetnek.” 

24. „Akkor bizony világos tévelygésben 

lennék.” 

í.j Jüjjl lí 

-?-3 0 < ^ ^ 

\ r> K ^ 

)üjX^ 

)gí3ji 
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25. „Bizony én hiszek a ti Uratokban! 

Figyeljetek rám!1” 

26. Az mondatott: „Lépj hát be a 
Paradicsomba!” Szólt: „Ó bárcsak 
a népem tudná,2” 

27. „Azt, hogy az Uram megbocsátott 

nekem és a tisztességben részesülők 
közé helyezett engem.” Hizb45. 

28. És őutána Mi már nem küldtünk 
le a népe ellen seregeket az égből. 
És nem is szándékozunk már 
leküldeni. 

29. Egyetlen kiáltás csupán és ők 
halálukon vannak. 

30. Ó jaj a szolgáknak (embereknek)! 

Nem jött el hozzájuk Küldött, 
hogy ne gúnyolták volna ki. 

31. Talán nem látták, hogy hány 
évszázadot pusztítottunk el előttük3, 

és ezek nem fognak hozzájuk 
visszatérni. 

32. És bizony mind, egytől egyig, 

Elénk vezettetik. 

33. A holt föld is jel nekik. Életre 

(j) 0 

oií. 36 ŰáSJ-3 

<$>o 

|) á /Lir Ö 

1 Ezt a kegyes embert a népe ezen szavaiért halálra kövezte. Ám ő egész idő alatta 

következőt mondta: ‘0, Uram, Allah! Vezéreld a népemet! Hiszen ők semmit sem 

tudnak.’ Erre jön a Magasztos szava a 26. Versben. 

2 Abü Mösá hagyományozta: Allah Küldötte (Allah áldja meg és adjon neki örök 

üdvösséget) mondta: Az én példázatom és annak példázata, amivel Allah küldött el 

engem, olyan, mint annak a férfinak a példázata, aki egy néphez jött el és mondta: 

Saját szememmel láttam az ellenség erőit. Én vagyok az egyedüli intő a 

számotokra. Mentsétek meg magatokat, mentsétek meg magatokat! Egy csoport 

közülük engedelmeskedett neki és az éjszaka közepén kivonult szép csendesen- így 

megmenekültek. Egy másik csoport nem hitt neki, így az ellenség reggelre kelve 

meglepte őket és elpusztította mindet. Al-Buhári SahJh-ja, No. 6117 

3 És nem okulnak azok példáján, akiket a Magasztos Allah pusztított el előttük, azok 

közül, akik a Küldötteket meghazudtolták. 
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keltettük és magot sarjasztottunk 
belőle, amelyből esznek. 

34. Pálmafákból álló kerteket raktunk 

rá és szőlőkből valókat és patakokat 

fakasztottunk azon, 

35. Hogy a gyümölcséből egyenek, 
ami nem a kezük munkájából 

van. Nem hálásak hát? 

i. V>* <rí. 

^ 

36. Magasztaltassék az, Aki a párokat 
megteremtette mindet, azokat 

amelyeket a föld növeszt és 

magatok közül (való pár- a férfi 
és a nő) és olyanokat, amikről 

nincs tudásotok. 

37. Az éjszaka is jel nekik. Elhúzzuk 

belőle a nappalt és íme sötétség 
borul rájuk. 

38. És a Nap a pihenőhelye felé 

halad1. Ez a Hatalmas és a Tudó 

rendelése. 

éU'S 

39. És a Hold, fázisokat szabtunk ki 

neki, míg úgy nem tér vissza, 
mint az öreg, elszáradt, levél 
nélküli pálmaág. 

40. A Napnak nem szabad utolérnie a 

Holdat és az éjjel sem előzheti 
meg a nappalt, mindegyik égi 

útján úszik. 

41. Továbbá jel nekik, hogy Mi vittük jt4^ Áj' 

1 Abü Darr hagyományozta: A Prófétával (Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) voltam a mecsetben napnyugtakor. O kérdezte: 0, Abü Darr! Tudod-e 

hol nyugszik le a Nap? Mondtam: Allah és az O Küldötte jobban tudják. Mondta: 

‘Az halad míg el nem éri és le nem borul a Trón alatt.’ Erre utal a Magasztos szava: 

4íÉs a Nap pihenőhelye felé halad. Ez a hatalmas és a Tudó rendelése.” Al-BuharI 

Sahíh-ja N.4524 
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az ő utódaikat a teherrel megrakott 

hajón. 

42. És ahhoz hasonlót teremtettünk 

nekik, amelyre felszállhatnak. 

43. És ha azt akarjuk vízbe fullasztjuk 
őket és nincs menekülés a számukra 
és nem mentetnek meg. 

44. Csak a Tőlünk származó 

könyörület által, és egy ideig 

tartó élvezetként. 

45. És ha az mondatik nekik: 
„Féljétek azt, ami előttetek van és 

azt, ami mögöttetek van! Talán 

könyőrületben részesültök!” 

46. És még nem jött el egyetlenjei 
sem Uruk Jelei közül úgy, hogy 

attól el ne fordultak volna. 

47. És ha az mondatik nekik: 

„Adakozzatok abból, amivel 

Allah ellátott benneteket!” Akkor 

azt mondják azok, akik hitetlenek 
azoknak, akik hisznek: „Vajon 
azokat élelmezzük-e, akiket ha 

Allah akarná táplálná őket? 

Világos tévelygésben vagytok ti.” 

48. És azt mondják: „Mikor lesz ez a 

fenyegetés, ha az igazat szólók 

közül valók vagytok?” 

49. Egyetlen kiáltást várnak csupán, 

amely megragadja őket, miközben 

ők vitatkoznak. 

(j|) cáh) 

táj x>\ Jí U \ 1 

^^ 

áíás 

50. Nem lesznek képesek az 

örökhagyásra és a családjukhoz 

nem térnek vissza. 
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51. Megfúvatik a Trombita (Kürt) és 

ők a sírjaikból az Urukhoz 
igyekeznek. 

52. CCÓ jaj nekünk!” - mondják. ítKi 

élesztett fel bennünket a 
pihenőhelyünkről?” (Az mondatik 
nekik:) ttEz az, amire a 

Könyörületes ígéretet tett és a 

Küldöttek szava igaznak 

bizonyult.” 

53. Bizony csak egyetlen kiáltás volt, 

és ők mind Elénk vezettetnek. 

54. És Ma (a Feltámadás Napján) 

egyetlen lélek sem fog 
jogtalanságot elszenvedni 

semmiben. És csak azért kaptok 

jutalmat, amit elkövettetek. 

55. Bizony ma a Paradicsom népe, 
elfoglaltságában örömét leli. 

56. Ők és feleségeik az árnyékban, 
kereveteken fekszenek. 

57. Nekik ott (mindenféle) gyümölcsök 

járnak és mindaz, amit csak 

kérnek. 

58. A ‘Békesség’ (salamun) szava 

köszönti őket, Megkönyörülő 

Úrtól. 

59. (Az mondatik nekik:) t<Ma, ó ti 
bűnösök, váljatok külön (a 

hívőktől)!” 

60. Talán nem kötöttem-e telketekre, 

ó ember fiai, hogy a Sátánt ne 

szolgáljátok, hiszen nyilvánvaló 

ellenségetek ő? 

Á, o 9 
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61. És hogy Engem szolgáljatok! Ez 

az Egyenes Út! 

62. Nagy tömeget vitt (a sátán) 

közületek tévútra! Talán nem 

fogjátok fel az eszetekkel? 

63. Ez a Pokol, amelyre ígéretet 

kaptatok. 

64. Égjetek hát benne ma azért, mivel 

hitetlenek voltatok. 

65. Ma pecsétet helyezünk a szájaikra 

és a kezeik fognak nekünk beszélni 

és a lábaik fognak tanúságot tenni 

arról, amit maguknak szereztek1. 

66. És ha akartuk volna eltörölhettük 

volna a szemeiket és akkor 

versengve igyekeznének az Útra. 

De hogyan láthatnának? 

67. És ha akartuk volna, átalakíthattuk 

volna őket a helyeiken és nem lettek 
volna képesek sem elmenni, sem 

visszatérni. 

68. És azt, akit hosszú ideig életben 
tartunk, annak termetét 

meggörnyésztjük. Talán nem 

fogjátok fel az eszetekkel? 

69. És nem tanítottuk neki 

(Muhammad- Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget) a 

verset2, nem illő ez hozzá. Intés 

1 Ezt a Magasztos Allah rendeli el a hitetlenek és a képmutatók esetében, akik a 

szájaikkal letagadnák azt, amit az evilági életükben tettek, ezért a Magasztos a 

végtagjaikat beszélteti. 

2 Mint ismeretes, Prófétánkat (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) 

többször megvádolták, hogy költő és ezt a Magasztos Koránt, ő maga találta ki. 

Allah e Versben adja mindennek a cáfolatát. A Társak is megegyeznek abban, hogy 
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ez bizonyosan és világos Korán! 

70. Hogy intse (Muhammad- Allah 

áldja meg és adjon Neki örök 
üdvösséget) azt, aki él és hogy 
valósággá váljon a Szó a 
hitetleneken. 

71. Vagy talán nem látják, hogy Mi 
teremtettünk nekik, a saját Kezünk 

munkájából jószágokat, amiket 

birtokolnak. 

72. Engedelmessé tettük azokat nekik. 
Van közöttük olyan, amely a hátas 

állatuk lehet, míg másokat 
megesznek. 

73. És nekik ezekben még más 
hasznuk is van és italaik. Vajon 
miért nem hálásak? 

74. És Allah helyett más istent fogadtak 

el. Talán így ók segítségre 

lelnek? 

75. Ám ezek nem képesek a 

segítségükre lenni. És olyan sereg 

ez számukra, amely 
elővezettetik1. 

76. Ne tegyen téged (Muhammad- 
Allah áldja meg és adjon Neki 
örök üdvösséget) szomorúvá az ő 
beszédük! Mi tudjuk, hogy mit 

tartanak titokban és mit hoznak 

nyilvánosságra. 

77. Vajon nem látta-e az ember, hogy 

egyetlen spermacseppből 

a Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) nem tanult és nem is 

mondott verset, sohasem. 

1 Majdan a Feltámadás Napján számonkérésre. 
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teremtettük őt meg? És ő mégis 

világos vitázó. 

78. Példázatot mondott Nekünk és 
elfelejtette a (saját) teremtését. 

Mondja: „Ki kelti új életre a 

csontokat, midőn azok 
porlandók?” 

79. Mondd (Muhammad- Allah áldja 
meg és adjon Neki örök 
üdvösséget): „Az kelti életre 
azokat, Aki először 

megteremtette őket. És Ő az. 

Akinek minden teremtményről 
tudása van.” 

80. Aki a zöld fából tüzet adott 

nektek és ti abból tüzet 

gyújthattok. 

81. Talán az, Aki megteremtette az 

egeket és a földet, nem képes 
arra, hogy hozzájuk hasonlót 
teremtsen? De igen! Ő a Teremtő 

és a Tudó. 

82. Az Ő parancsa, ha akar valamit, 
csak annyi, hogy azt mondja 

neki: „Légy!” És az már létezik 
is. 

83. Magasztaltassék az, Akinek 
kezében van mindennek az 

uralása! És Őhozzá fogtok 
visszatérni. 

<$> SjL=á 
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1 A Sorba Rendeződök 131J 
Az As-Sáffatu1 c. szúra. 

j v . yv. ■ . , 

Mekkái. 

Verseinek száma: 182. 

Az Al-Ancámu c. szúra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 

nevében 
_'j* 

1. A pontosan sorba rendeződőkre 
(Angyalok). 

2. És a (felhőket) hajtva haj tokra. 

3. És az Intést (ezt a Koránt) folyton 

hirdetőkre2. 

4. A ti Istenetek bizony Egy (Ő 

Allah). 

5. Az egek és a föld Ura és mind éJjj 1 
azé, ami közötte van és a 

napkeletek3 Ura. 

6. Bizony Mi feldíszítettük az 

evilági eget égitestek díszével. 

7. Óvásképpen minden lázadó sátán 
ellen. 

8. Nem figyelhetnek oda a legfelsőbb 

tanácsra4, mivel minden oldalról 

megdobáltalak. 

9. Elűzésképpen, és nekik örök 

büntetés jár. 

10. Kivéve azt, aki elkap valami 

1 A szúra címe az első versből ered. 

2 A legtöbb kommentátor szerint az első három Vers az Angyalokra vonatkozik. 

3 A Napnak több mint 300 kelési helye van, azt is mondhatnánk 365- ha napévet 

vesszük figyelembe. Minden nap egy kicsit eltérő helyen kel és természetesen 

ennek megfelelően eltérő helyen nyugszik. Ennek tudatában érthető a ‘ napkeletek ’ 

kifejezés többes számú használata. 

4 Az angyalok gyülekezete található itt. 
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elkaphatót1. Ám lángoló csóva 
követi őt. 

11. Tudakold {Muhammad- Allah 
áldja meg és adjon Neki örök 
üdvösséget) meg tőlük: ttVajon 
ők-e az erősebbre alkotottak, 

vagy azok, akiket teremtettünk?” 
Mi bizony ragadós agyagból 
teremtettük őket. 

12. De nem! Te (Muhammad - Allah 
áldja meg és adjon Neki örök 
üdvösséget) csodálkozol! Ők 

pedig gúnyolódnak (Veled és 

ezzel a Hatalmas Koránnal). 

13. És ha intést intéznek hozzájuk 
nem figyelnek az intésre. 

14. És ha egy jelet látnak kigúnyolják 
azt. 

15. És azt mondják: ttEz nyilvánvaló 
varázslat.” 

16. ttÉs ha meghaltunk és porrá és 

csonttá lettünk, vajon 

feltámasztatunk-e?” 

17. ctÉs a korábbi apáink, elődeink?” 

18. Mondd (Muhammad- Allah áldja 

meg és adjon Neki örök 
üdvösséget): tíIgen! És ti 
megalázott alázatosak lesztek.” 

19. Ez csak egyetlen Zagra2 lesz, és 
ők nézelődnek. 

(j[) Xki 

1 A sátánok kaphatnak el valamit az égben és azt dobják le az alattuk levőknek. így az 

vagy leér a földre, vagy az őt követő lángcsóva elégeti. Ld. Ibn Katlr Kommentárját! 

2 A Zagra a.m. ‘kiáltás’ avagy hívás a Magasztos Allah-tól és mindenki előjön a 

földből, a Feltámadás Napjának eseményeit, történéseit fogják szemlélni. Ld. Ibn 

Katlr Kommentárját! 



37.Az As-Saffatu Guz’: 23 710 rv oliUJl Sjj- 

20. És azt mondják: „Ó jaj nekünk! 
Ez az ítélet Napja.” 

21. (Az mondatik ekkor:) „Ez a Döntés 
napja, amit ti hazugságnak 

tartottatok.” 

22. (Az mondatik az Angyaloknak:) 
„Gyűjtsétek hát össze azokat, 
akik bűnt követtek el és a 

feleségeiket és azt, amit 

szolgáltak” 

23. „Allah helyett! És vezessétek őket 

a Pokol útjára!” 

24. „Állítsátok meg őket, ők bizony 
kérdéseket kapnak.” 

25. „Mi történt veletek, hogy nem 

segítitek egymást?” 

26. Nem, ma megadják magukat. 

27. Egyikük a másikhoz fordul és 

egymást kérdezgetik. 

28. Azt mondják: „Ti mindig jobb 
felől szoktatok jönni felénk.” 

29. Azt mondják: „De nem! Ti nem 
voltatok hívők.” 

30. „Mi nem rendelkeztünk felettetek 

hatalommal, sőt ti minden határt 
áthágó nép voltatok.” 

31. „Valóra vált hát rajtunk Urunk 

Szava. Bizony meg fogjuk 

kóstolni (a büntetést).” 

32. „Tévútra vittünk benneteket. És 

bizony mi is tévúton járók voltunk.” 

33. Ők bizony azon a Napon közösen 

részesülnek a büntetésben. 

^ J ^ £ 9 t 
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34. Mi ekképpen bánunk a bűnösökkel. 

35. Hisz midőn az mondatott nekik: 

ttNincs más isten csak Allah! {La 

Haha illá-Llahu)” Ok bizony 

gőgösködtek. 

36. És azt mondták: ctVajon hagyjuk 

el isteneinket egy őrült költő 

miatt?” 

37. De nem! Ő (Mnhammad- Allah 

áldja meg és adjon Neki örök 
üdvösséget) az Igazságot hozta el 
és (megerősítve) igazolta a 

(korábbi) Küldötteket. 

38. Ti bizony meg fogjátok ízlelni a 

fájdalmas büntetést. 

39. De csupán azért jutalmaztattok1, 

amit cselekedtetek. 

40. Kivéve Allah igaz, őszinte szolgáit. 

41. Nekik, tudott, ismert 

gondoskodásban lesz részük (a 

Paradicsomban). 

42. Gyümölcsök és megtiszteltetés 

jár nekik. 

43. A gyönyörök Kertjeiben (a 
Paradicsomban). 

44. Egymással szemben elhelyezkedő 

ágyakon. 

45. Serlegeket hordanak nekik körül, 

amelyekben egy olyan forrás itala 

van, 

éj 

4ÍV 

(§)üy^ 

1 A Kegyes Koránban a gaza, yagzí illetve a passzív alakja guziya, yugza ige 

jelentése ‘jutalmaz, visszafizet, kárpótol’. Mind a kegyesekre, mind a hitetlenekre 

vonatkozik, ki-ki tettei és cselekedetei alapján kapja majdan a jutalmát. 
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46. Amely fehéren ragyogó és 

gyönyörűség az ivók számára. 

47. Amely nem okoz fejfájást és nem 
részegednek meg tőle. 

48. Körülöttük lesütött tekintetű1, nagy 
szeműek (lesznek), 

49. Mintha ők elrejtett tojás lennének. 

50. Egyikük a másikhoz fordul és 
egymást kérdezgetik. 

51. Egy közülük így szól: „Nekem 

volt egy társam.” 

52. Aki azt mondja: „Te is azok közé 
tartozol, akik igaznak tartják (a 
halál utáni feltámadást)?” 

53. „És ha már meghaltunk és porrá 

és csonttá lettünk vajon ítélet 

születik rólunk?” 

54. Azt mondja: „Nem akartok 
letekinteni?” 

55. És letekint és meglátja őt a Pokol 

közepén. 

56. „Allah-ra!” - mondja. „Majdnem 
elpusztítottál.” 

57. „Ha nem lett volna Uram irántam 

való kegyelme, most az 

elővezetettek közé tartoznék.” 

58. (A Paradicsom népe mondja:) 
„Nem halunk már meg (többé)?” 

59. Csak az első halálunk. És nem 

(§5 

J) ö} 

5 6/í-aJ í á J 

ífp Jté 

1 Az arab eredetiben a Qásiratu-t-tarfi kifejezés szerepel ennek megközelítő jelentése: 

‘erényes asszonyok, akik szemeiket lesütik, mivel csak férjeiket óhajtják látni.’ így 

magyarázta Ibn cAbbás, Mugáhid, Zayd b. Aslam, Qatáda és as-Suddl, Ld. Ibn 

KatTr Kommentárját! 
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részesülünk-e büntetésben? 

60. Bizony ez a hatalmas győzelem. 

61. Ilyenért cselekedj enek a cselekvők! 

62. Vajon az-eajobb pihenőhely, vagy 

a Zaqqüm-í?i (borzalmas fa a 
Pokolban)? 

63. Mi azt kísértéssé tettük a bűnösök 

számára. 

(J) \ oi 

óJ) 

64. Ez bizony egy olyan fa, amely a 
Pokol gyökeréből fakad. 

65. Virágai olyanok mintha a Sátán 
fejei lennének. 

66. Ők bizony abból fognak enni és 

azzal töltik meg a gyomrukat. 

67. Majd utána ők bizony forró vizű 
keveréket kapnak. 

68. Májd visszatérésük lesz a Pokolba. 

69. Mivel ők már apáikat is úgy 
találták, hogy tévelygők voltak. 

70. És ők az ő nyomdokain haladva 
rohantak. 

71. Az előttük éltek legtöbbje már 

bizony előttük tévelygésben volt. 

72. Bizony intőket küldtünk közéjük. 

73. De figyeld meg milyen lett a 

sorsuk azoknak, akik az intést 

kapták! 

74. Kivéve Allah igaz, őszinte odaadó 

szolgáit. 

75. És korábban már szólított Minket 

Nüh (Noé), és milyen pompás 
válaszolók voltunk. 

(|) ölj? 
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76. És Mi megmentettük őt és a 

családját a hatalmas 

szorultságából. 

77. És megtettük utódait a 

fennmaradókká (Sém, Hám, 
Jafet). 

78. És vele szemben meghagytuk a 

későbbieknek (generációknak, a 

kegyes megemlékezést). 

79. „Békesség (salámun) Nüh-ra 
(Noéra) a Világokban!” 

80. Mi ilyen módon jutalmazzuk a 

jóra valókat. 

81. Ő (Noé) bizony a Mi hívő szolgáink 

közül való. 

82. Majdan a többieket a vízbe 

fullasztottuk. 

83. És bizony az ő közösségéből való 
Ibrahim (Ábrahám) is. 

84. Midőn eljött Urához ép, tiszta1 

szívvel. 

85. Midőn így szólt apjához és népéhez: 

„Ti mit szolgáltok?” 

86. „Vaj on hazug módon istenségeket 
akartok Allah helyett?” 

87. „Mi a gondolatotok a Világok 

Uráról?” 

88. Tekintetét egy pillanatra a 

csillagokra vetette. 

89. És azt mondta: „Én bizony beteg 

%) l\t 

új öjz 

1 Qalbun sahmun ép, tiszta szív, amely csak Allah, a Magasztos felé fordul a 
szolgálattal. 
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vagyok.1” 

90. Amazok pedig hátat fordítva 

fordultak el tőle. 

91. És odafordult az ő istenségeikhez 
és így szólt: „Nem esztek?” 

92. „Mi van veletek, hogy nem 

szóltok?” 

$) jűí 

93. Odafordult hozzájuk, jobbjával 
sújtva azokat. 

94. Ők (a bálvány imádók) rohanvást 
igyekeztek hozzá. 

95. Azt mondta: „Vajon azt 
szolgáljátok, amit ti faragtok 
meg?” 

96. t Jóllehet Allah teremtett meg 

benneteket és azt is, amit 
tesztek.” 

97. Azt mondták: „Építsetek neki egy 
épületet és vessétek bele annak 
tüzébe!” 

98. Fondorlatot akartak elkövetni 
vele szemben, de Mi a legalul 
lévőkké tettük őket. 

99. És azt mondta: „Én az Uramhoz 

megyek, majd Ő vezetni fog 
engem.” 

100. „Uram! Ajándékozz meg engem 
eggyel (utóddal) a jóravalók 
közül!” 

101. Örömhírt adtunk neki egy szelíd 
fiúgyermekről. 

(fj) 

(jj|) (JL> ^ 

1 Ezt azért tette, hogy a többiek a betegségtől való félelmükben ott hagyják és ő 
elpusztíthassa a bálványaikat. 
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102. Miután felnőtt annyira, hogy vele 

együtt tevékenykedhetett, így 

szólt: „Ó fiacskám! Álmomban 

úgy láttam, hogy feláldozlak 
téged. Gondold át, hogyan 

vélekedsz!” így szólt: „Ö apám! 
Tedd azt, amit parancsként 
kaptál! Engem - ha Allah is úgy 

akarja (in sá’a-Lláhu) - a 

türelmesek közül valónak fogsz 
találni.” 

103. És miután mindketten muzulmánok 

lettek (alávetették magukat) ő a 

homlokára fektette őt 

(feláldozandó). 

104. És Mi szólítottuk őt: „Ó, Ibrahim 

(Ábrahám)!” 

105. „Igazzá tetted az álmot1. Mi 

bizony így jutalmazzuk a 

jóravalókat.” 

106. Ez bizony világos próbatétel. 

107. Mi egy hatalmas áldozattal 

váltottuk ki őt2. 

108. És vele szemben meghagytuk a 
későbbieknek (generációknak, a 

kegyes megemlékezést): 

109. „Békesség (sálámun) Ibráhim-m 
(Ábrahámra).” 

110. Mi bizony így jutalmazzuk a 

jóravalókat. 

111. Ő bizony a Mi hívő szolgáink 

közül való. 

\ 05 x^ ÚS 

1 Amit eddig megtettél azzal már teljesítetted az álmodat. 
2 Ez pedig egy kos volt, amely feláldoztatok 
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112. Örömhírként adtuk tudtára Ishüq- 
ot (Izsákot). Próféta ő az igazak 
közül. 

113. Megáldottuk őt és Ishaq-ot 
(Izsákot). És az utódai között lesz 

majd olyan, aki jóra való és lesz 
olyan is, aki nyilvánvalóan 

önmaga ellen vétkezik. 

114. És kegyet gyakoroltunk hajdan 

Müsá-val (Mózessel) és Hürün-dX 
(Áronnal) szemben. 

115. És megmentettük kettejüket és 
népüket a nagy szorultságból. 

116. És megsegítettük őket és ők 

kerekedtek felül. 

117. És odaadtuk nekik a világosan 
érthető írást. 

118. És az Igaz, Egyenes Útra 

vezéreltük őket. 

119. És kettejükkel szemben 

meghagytuk a későbbieknek 
(generációknak, a kegyes 

megemlékezést). 

120. „Békesség (salümun) Müsá-ra 

(Mózesre) és Hürün-ra 
(Áronra)!” 

121. Mi bizony így jutalmazzuk a 
j óravalókat. 

122. Ők bizony a Mi hívő szolgáink 
közül valók. 

123. Bizony Ilyás (Éliás) is a 

Küldöttek közül való. 

124. Hisz midőn így szólt a népéhez: 

„Vajon nem vagytok-e istenfélők?” 

'fj ó-í&e I 

j Ölj 

^ Oyü'1^ J lí j) 
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125. tíVajon Bacl- hoz1 fohászkodtok? ^ tí^'üJjÁ^'Áí 0 

És hagyjátok a legjobb Teremtőt?” 

126. “Allah-ot, a ti Uratokat és ^ 65j^3j3 
elődeitek Urát?” 

127. Ám ők meghazudtolták. Bizony 
majdan elővezettetnek2. 

128. Kivéve Allah igaz, őszinte és 

odaadó szolgáit. 

129. És vele szemben meghagytuk a 
későbbieknek (generációknak, a 

kegyes megemlékezést). 

130. „Békesség (salümun) Il-Ya-Sm-ra 
(Éliásra).” 

131. Mi ekképpen jutalmazzuk a 

jóra valókat. 

132. Ő bizony a Mi hívő szolgáink 

közül való. 

133. Bizony Lót is a Küldöttek közül 

való. 

134. Hisz midőn megmentettük őt és a 

családját mind. 

135. Kivéve egy öregasszonyt (a 
feleségét), ő a lemaradók közé 

tartozott. 

136. Ezután elpusztítottuk a többieket. 

137. Bizony ti reggel elhaladtok 
mellettük. 

138. És éjjel, hát nem fogjátok fel az 

eszetekkel? 

139. És bizony Yünus (Jónás) is a 

($) 0)^4^ 

@ ok* 

^ ÁlSf ‘A 

1 Népének ismert bálványa, amelyet szolgáltak. 
2 A Feltámadás Napján a büntetésre és a számonkérésra hozatnak elő. 
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Küldöttek közül való1. 

140. Midőn a megterhelt hajóhoz 
menekült. 

141. Sorsot vetett és a vesztesek közé 
került. 

142. És bekapta őt a hal, mivel feddést 
érdemelt. 

143. És ha nem lett volna azok közül 

való, akik magasztalok, 

144. Akkor bizony a (hal) gyomrában 

maradt volna addig a Napig míg 
fel nem támasztatnak. Hizb46. 

145. Egy puszta helyre vetettük őt 

szerencsétlen állapotban. 

146. Yaqtin-iáX (tökféleség) 
sarjasztottunk felette. 

147. Százezerhez, vagy még többhöz 
küldtük őt el. 

148. Hívők lettek és megengedtük, 

hogy egy darabig még élvezzék 
az evilági életet. 

149. Kérdezd (Muhammad - Allah 

áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) csak meg tőlük: 
«Vajon a te Uradnak lányai 
vannak, nekik pedig fiaik?” 

150. Vagy az Angyalokat nőnemű 

lényeknek teremtettük, aközben 

^43 oŰÍ SűjSj 

c§)3jyí 

1 LAbdulláh hagyományozta: Allah Küldötte (Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) mondta: „Senkinek sem kell jobbnak lennie, mint Yünus bin Mattá- 
nak.” Al-Buhári SahTh-ja 4526 

Abü Hurayra-tól maradt fenn, miszerint a Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) mondta: (Aki azt mondja, hogy jobb vagyok, mint Yünus bin Mattá, az 

hazudik.) Al-BuhárT Sahíh-ja N. 4527 
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hogy ők jelen voltak? 

151. Vajon nem hazugságukból 
fakadóan mondják-e, hogy: 

152. „Allah nemzett1! Bizony hazugok 

ők!” 

153. Talán leányokat választottak a 
fiúk helyett? 

154. Mi történt veletek, hogyan 
ítélkeztek? 

155. Talán nem figyeltek az intésre? 

156. Vagy nyilvánvaló hatalommal 

bírtok? 

157. Hozzátok hát elő a Könyveteket, 

ha az igazat szóljátok! 

158. Rokoni kapcsolatot állítottak 

közte és a dzsinnek között, a 

dzsinnek azonban tudják, hogy 

elővezettetnek. 

159. Magasztaltassék Allah! Fölötte áll 

Ő annak, amit Róla mondanak. 

160. Kivéve Allah igaz, őszinte odaadó 

szolgáit. 

161. Ti (hitetlenek) és, amit szolgáltok 

(a bálványok). 

162. Nem tudtok Ellenében kísértést 

elkövetni. 

163. Kivéve azt, aki a Pokol tüzén fog 

égni. 

164. Közöttük nincs senki, akinek ne 

lenne ismert helye. 

©0 

í rVAí í 

(||) {JC&D U 

1 Azt állítják, hogy az angyalok Allah lányai. Hatalmas bűnt követnek el ezzel. 

Magasztaltassék Allah! Felette áll Ő annak, amit mondanak. 
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165. Bizony mi (Angyalok) vagyunk 
azok, aki sorokba rendeződünk. 

166. Bizony mi vagyunk azok, akik a 
magasztalok. 

167. Ám ők csak ezt mondogatták: 

168. „Ha rendelkeznénk a korábban 
éltektől intéssel!” 

169. „Akkor mi bizony Allah igaz, 

őszinte és odaadó szolgái 
lennénk.” 

170. Nem hittek benne. Majd megtudják. 

171. A Mi Szavunk bizony már 
korábban elhangzott a Mi Küldött 
Szolgáinknak. 

172. Bizony ők azok, akik a segítségben 
részesülnek. 

173. És az Általunk nekik rendelt 

seregünk lesz a győzedelmes. 

174. Fordulj (Muhammad- Allah áldja 

meg és adjon Neki örök üdvösséget) 

csak el tőlük egy időre! 

175. Figyeld őket! Ők is látni fogják. 

176. Talán a Mi büntetésünket 

sürgetik? 

177. És ha majdan a házaiknál száll 
meg, szörnyű reggele lesz az, az 
intetteknek. 

178. Fordulj {Muhammad - Allah áldja 
meg és adjon Neki örök üdvösséget) 

csak el tőlük egy időre! 

179. Figyeld őket! Ők is látni fogják (a 
büntetést). 

0052 je-í!' 
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180. Magasztaltassék a te Urad! A 

hatalom Ura. Fölötte áll Ő annak, 

amit mondanak Róla. 

181. Békesség a Küldöttekre. 

182. És hála legyen Allah-nak (al- 
hamdu li-Lláhi), a Világok 
Urának! 
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Sad /38./ syr:,.'^üP1 
A Sád1 c. szúra. • <&&&* .j^gggjgj 

Mekkái. 
Verseinek száma: 88. 

Az Al-Qamaru c. szúra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 
nevében 

1. Sad. A Koránra! Az emlékeztetőt2 
tartalmazóra! 

2. De nem! Azok, akik 

hitetlenkednek, azok önteltségben 

és ellenségeskedésben vannak. 

3. Mennyi századot3 pusztítottunk el 
már eddig is. És ők kiáltva 
szólítottak. Ám nem volt idő a 

menekülésre. 

4. És elcsodálkoztak azon, hogy egy 
közülük való intő jött el hozzájuk. 
És a hitetlenek azt mondták: „Ez 

egy varázsló, egy hazudozó4.” 

5. „És az istenségeket egyetlen 

istenné (ilahan wáhidan- Allah) 
teszi? Csodás dolog ez.” 

6. A közülük (választott) tanács 
eltávozott (mondván): „Menjetek 

és legyetek állhatatosan kitartóak 

az istenségeitekhez! Bizony ez 
egy olyan dolog, ami kívánatos.” 

7. „Mi a legutolsó vallásban5 nem 

eJfeoj# 

1 A szúra címe az első versben található arab betűből ered. 

2 Az ‘emlékeztető’ szó még fordítható ‘intés’-ként is. 

A ‘századot’ rész fordítható még ‘korábbi generációkat’-ként is. 

4 E bűnös mondatukkal a Prófétára (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) 
utalnak. 

5 Ibn cAbbás álláspontja szerint ez a kifejezés a kereszténységre utal. Mugáhid és 



38. A Sad Guz’: 23 724 rr^i 

hallottunk ehhez hasonlót. Bizony 

kitalálás ez.” 

8. „Talán neki, a közülünk valónak, 

küldetett le az intés1?” Igen! Ők 

kétségek között vannak az Intésem 

felől. Igen! Ők még nem kóstolták 
meg az Én Büntetésemet. 

9. Vagy talán náluk vannak a te 

Hatalmas és Adományozó Urad 

raktárai? 

10. Vagy talán övék az egek és a föld 

és mindannak az uralma, ami 

közötte van? Emelkedjenek hát 

fel az utakon! 

11. Különböző csoportok serege 

talált itt vereségre (a korábban 
élt) szövetségesek közül. 

12. Már őelőttük meghazudtolt Nüh 

(Noé) népe, cÁd (népe), és a 

Fáraó, az oszlopok2 ura. 

13. És Tamüd és Lüt (Lót) népe, és a 
Bokrok lakói. Ők a különböző 

szövetségesek (al-ahzábu). 

14. Mindegyikük meghazudtolta a 

Küldötteket, így valóra vált a 

Büntetésem. 

15. Ezek nem várnak másra, mint 

egyetlen Kiáltásra3, amely nem | 

dbJác'lí^j júŰ 

CDv’ 

^ ^ s ^ 

&Áj\ \y^3 

Qatada véleménye alapján: a Qurays vallására. 

Ld. Ibn Katlr Kommentárját! 

1 Ezt a Verset vesd össze a 43:31-es Verssel! 

2 Karók, botok, rudak kifejezésekkel is fordítható. Ez utalás arra, hogy ezen 

eszközökkel büntetett a fáraó népe. 

3 Ez a Nagy Rettenet Kürt szava, (najhatu-l-fazci) Kiálltása, amelyet a Magasztos 

Allah Isröfil-mk parancsol meg, és azt is, hogy hosszasan tegye azt. 
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késlekedik. 

16. És azt mondták: „Urunk siettesd a 

részünket, még a Számonkérés 
Napja előtt!” 

17. Légy {Muhammad - Allah áldja 
meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) hát állhatatosan 

türelmes azzal szemben, amit 
mondanak, és emlékezz a mi 
szolgánkra, Düwüd-ra (Dávid), az 

erősre1 és a megbánóra! 

18. Mi bizony erővel kényszerítettük 
a hegyeket, hogy vele (Dáviddal) 

együtt magasztaljanak este és 
hajnalhasadáskor2. 

19. És a madarakat (is erre hajtottuk) 
összegyűjtve. Mindegyik kész a 

bűnbánatra neki. 

20. Erőssé tettük az ő királyságát. És 
a bölcsességet és az 
ítélőképességet adtunk neki. 

21. Vaj on élj utott-e hozzád a vita 
híre, azokról, akik a falon át 

jutottak a Mihrab-ba (ima helye, 
vagy magán szobája)? 

22. Midőn beléptek Dawüd-hoz 
(Dávid), aki megijedt tőlük3. 

Azok azt mondták: „Ne félj! Mi 
vitás felek vagyunk. Egyikünk 
durván bánt a másikkal. ítélj 

igazsággal közöttünk! Ne fogd 

Cs&í y ^í j\ 

^ 

1 Itt az arab eredetiben a dü-l-aydi, illetve annak tárgyesete dá-l-aydi található, 

aminek a jelentése: erős, úgy tudásában, mint fizikai erejében, tetteiben. Ez az ‘oyd’ 

szó még előfordul az 51:47-es Versben. 

2 Ezt vesd össze a óaúa ' c. Szúra 10-es Versével. 

3 Mivel ő éppen a mihráb-'}kbm volt, ami háza legnemesebb helye. 
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egyikünk pártját sem, és vezess 

minket az Egyenes Útra!” 

23. 6tEz itt a testvérem, neki 

kilencvenkilenc anyajuha van, 
nekem pedig csak egyetlen egy. 

És azt mondta: Bízd rám ezt! És 
lehengerelt engem a beszédben.” 

24. így szólt (Dávid): ítBizony bűnös 

volt veled azáltal, hogy elkérte 
tőled az anyajuhodat, az ő juhaihoz 

(téve azt). Bizony sokan, akik 
közösködnek, sokszor durván 
bánnak egymással, kivéve azokat, 
akik hisznek és jótetteket 
cselekszenek, ám ők kevesen 

vannak.” Dáwüd (Dávid) úgy 

gondolta, hogy Mi próbának 
vetettük őt alá. Ura bocsánatát 
kérte, leborult és bűnbánatot 
tanúsított1. 

25. Mi megbocsátottuk neki ezt. És 

neki Nálunk közeli helye és szép 
visszatérése lesz (a 
Paradicsomban). 

26. Ó, Dáwüd (Dávid)! Mi bizony 

utóddá tettünk a földön. Igazsággal 
ítélj az emberek között és ne 

kövesd a vágyat, amely tévelygésbe 
vinne téged Allah Útjáról! Azok, 
akik eltévelyednek Allah Útjáról, 

azoknak szigorú büntetés jár 

azért, mert elfeledkeztek a 
Számonkérés Napjáról. 

42Í Új <2 61 

NI deífe (j?ö 

y\:> J‘J&j 

(Jjí? cÁj 

Jp ójúé 

@ol^Xí 

1 Ibn cAbbás hagyományozta, miszerint Allah Küldötte (Allah áldja meg és adjon 

Neki örök üdvösséget) leborult a Sád c. Szúra recitálasakor és mondta: Dávid -béke 

reá- is itt borult le bünbánatképpen, mi pedig hálából (,sukran) borulunk le itt. An- 

Nasa’I jegyezte le. 
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27. Mi nem hiábavaló módon 
teremtettük az eget és a földet és 
azt, ami közötte van. Ezt azok 

gondolják, akik hitetlenkednek. Jaj 

lesz azoknak, akik hitetlenkednek. 
(Nekik ) a Tűz (jár). 

28. Talán azokat, akik hisznek és 
jótetteket cselekszenek olyanokká 
tegyük-e, mint a bűnös módon 

kárt okozók a földön, és az 

istenfélőket bűnösökké tegyük? 

29. (Ez egy) Könyv (a Korán), 
amelyet leküldtünk neked. Áldott 

ez! Hogy átgondolva értsék meg 
verseit, és hogy intésül szolgáljon 

az eszüket használók számára. 

30. Dáwüd-nak ajándékoztuk 

Sulayman-X (Salamont)1. Milyen 
kiváló szolga ő! Ő a bűnbánatot 
tanúsító. 

31. Midőn felsorakoztattak előtte a 

gyorslábúak (lovak), amelyek 

egyik lábukat kissé felemelve 
tartották2. 

32. így szólt: „Erősebb volt bennem a 

javak iránti szeretet az Uramról 

való megemlékezésnél, addig míg 
el nem rejtőzött (a Nap) a (az 

éjszaka) függönye mögé. 

33. „Adjátok azokat (a lovakat) 

vissza nekem!” És kezét lábaikon 

és nyakaikon végighúzta. 

(§5j\lü)r 

0 

1 Aki követi őt a prófétaságban. Vesd össze a Hangyák c. Szúra 16-os Versével! 

2 Az ‘egyik lábukat kissé felemelve tartották’ rész egyetlen arab szó, az ‘as-sáfmátu\ 

fordítása. Ennek a szónak a szótári jelentése: ‘olyan négylábú állat, amely három 

lábán áll, a negyediket kissé megemelve tartja.’ Ld. Ibn Katlr Kommentárját! 
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34. Mi bizony próbának vetettük alá 

Sulaymán-1 (Salamont). És egy 

testet dobtunk a trónusára1. 

Ezután bűnbánatot mutatott. 

35. így szólt: ítUram! Bocsáss meg 
nekem! És adományozz nekem 

egy olyan uralmat, amely utánam 
senkihez sem tartozhat2! Hisz Te 

vagy az Adományozó.” 

36. Hatalmába hajtottuk a szelet, 
hogy lágyan oda lengedezzen, 
ahová gondolja. 

37. És a sátánokat, az építőket és 

lemerülőket, mind (a szolgálatára 
hajtottuk). 

38. És másokat is láncokkal összekötve. 

39. (Ez mondatott Salamonnak:) ttEz 
a Mi adományunk. Légy nagylelkű, 

vagy tartsd vissza - számadás 
nélkül!” 

1 Vagyis egy gonosz sátánt, ekképpen a Magasztos Allah megfosztotta egy időre a 

hatalmától. Ám bünbánattal és alázattal tért vissza Allah-hoz. 

Abü Hurayra hagyományozta, Allah Küldöttétől (Allah áldja meg és adjon Neki 

örök üdvösséget), aki mondta: Azt mondta Salamon, ma éjjel meglátogatom a 90 

feleségemet, és közülük mindegyik egy kiváló harcost fog szülni, aki Allah Útján 

fog harcolni. Mondta neki a társa: mondd: Ha Allah is úgy akarja (in sáa-Lláhu). 

De ő ezt nem mondta. Majd tényleg meg is látogatta sorban az asszonyokat, ám 

csupán egy szült közülük, az is csupán egy torzszülöttet. Arra, mondom, Akinek a 

kezében Muhammad lelke van! Ha mondta volna ‘Ha Allah is úgy akarja’, akkor az 

újszölöttek mind Allah Útján harcoltak volna, mint kiváló vitézek. Muslim jegyezte 

le. A Sahíh-jában, Fogadalmak Könyvében, N. 6639 

2 Imám Ahmad jegyezte le: Allah Küldötte (Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) mondta: Salamon három dolgot kért a Magasztos Allah-tól. Kettőt 

megkapott. Mi azt kérjük a harmadik a miénk legyen. Kérte Őt, hogy hatalma a 

hatalmához legyen hasonló. Megkapta azt. Aztán olyan uralmat kér, amely utána 

nem tartozhat senkihez sem. Megadta neki. Majd kérte, hogy ha bármely férfi kilép 

a házából, hogy ebben a mecsetben imádkozzon, úgy léphet ki a bűnéből, amint 

azon a napon, mikoron az anyja megszülte. Mi azt kérjük, hogy a Magasztos Allah 

ezt nekünk adja meg. 
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40. Bizony neki Nálunk közeli helye 

és szép visszatérése van (a 

Paradicsomban). 

41. És emlékezz csak szolgánkra, 

Ayyüb-ra (Jób-ra)! Midőn 

szólította Urát: „A sátán bizony 
csapást és büntetést hozott rám.” 

42. (Allah sugallta neki:) „Dobbants 

a lábaddal! Ez (a forrás) hideg 
mosdóvíz és ital (lesz a számodra).” 

43. És adományoztuk neki a családját 

és velük együtt még egyszer 
annyit, a Tőlünk származó 

könyörületből, az eszükkel élők 
számára szolgáló intésként. 

44. „Végy a kezedbe egy pálcát és 
azzal üss1! És ne szegd meg 

(fogadalmadat)! Kitartóan 

állhatatosnak találtuk őt, milyen 
kitűnő szolga ő! Ő a megbánásra 
kész. 

45. És emlékezz a Mi szolgáinkra 

Ibrahim-ra (Ábrahámra), Ishdq-ra 

(Izsákra) és Yacqüb-ra (Jákobra) 
az erősekre és a (vallási) 
belátással bírókra. 

46. Őket szemeltük ki, hogy a túlvilági 

intés hordozói legyenek. 

47. Ők bizony Nálunk a kiválasztottak 
és a legjobbak közül valók. 

48. És emlékezz Ismctil-ra 

(Izmaelre), Elisara !al-YasacI és 

Dü-l-Kifl-rel (Ők) a legjobbak 

0 u£ 

1 A feleségedre. Az asszonynak a sátán a hitetlenség szavát sugallta, amiért is Jób 

haragos lett és megfogadta, hogy ezért száz csapással sújtja a feleségét. 
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közül (valók). 

49. Intés ez! Az istenfélőknek pedig 
szép megtérésük lesz (a 
Paradicsom). 

50. (Éden) Kertjei, amelyeknek 
kapui nyitva lesznek előttük. 

51. Ledőlve fekszenek ott és sok 

gyümölcsöt és italt kémek ott 

52. Leszegett tekintetű (<qásimtu-t- 
tarfi, erényes feleségek), 

egyidősek lesznek ott náluk. 

53. Ez az, amit ígéretként kaptatok, a 
Számonkérés Napjára. 

54. Ez a Mi gondoskodásunk, amely 

soha nem fog elfogyni. 

55. Ez így van! Akik áthágok, 

azoknak a legrosszabb 

megtérésben lesz részük. 

56. A Pokolban. Ott fognak égni. 

Milyen szörnyű fekhely az! 

57. Ez az! Kóstolják csak meg a 
fortyogó vizet és a jegesen 
hideget1! 

58. És más ehhez hasonlókat 

(párosával, az ellentétével). 

59. Ez az! Tömeg özönlik veletek (a 

Pokolba lépve be). Azoknak nem 
jár köszöntés. Ők a Pokol tüzében 
fognak égni. 

60. így szólnak2: 6tNem! Nem jár 

(§5 L\y\LffJi 

cf) 

(§5 oÜŐÜ 

1 Itt az arab eredetiben a gassáq szó szerepel. Többen úgy értelmezik, hogy ennek a 

jelentése ‘végtelenül hideg, hidegsége kibírhatatlan.’ Tehát ez egy ellentétpár. 

Mások szerint a ‘gassáq’ szó jelentése: genny. 

2 A tévelygésbe vivők követői fogják ezt mondani. 
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köszöntés nektek. Ti készítettétek 

ezt nekünk. Milyen szörnyű 

tartózkodási hely ez!” 

61. Azt mondják: „Urunk! Aki ezt 

előkészítette nekünk, annak 
megkétszerezett büntetést adj a 
Tűzben!” 

62. így szólnak: „Mi van, hogy nem 

látunk férfiakat, akiket pedig 
rossznak gondoltunk?” 

63. Gúnyolódtunk velük (bűnös 

módon), vagy tekintetünk nem 

leli őket? 

64. Ez az igazság. A Pokol népének 

kölcsönös vitája. 

65. Mondd (Muhammad- Allah áldja 

meg és adjon Neki örök 

üdvösséget): „Én csak intő 
vagyok. És csak az egyetlen igaz 
isten Allah van! Az Egyedüli, és 

mindenek felett Hatalmas.” 

66. Az egek és a föld Ura és mindazé, 
ami közöttük van, a Hatalmas és a 
Megbocsátó. 

67. Mondd: „Hatalmas hír ez (a 

Korán)!” 

68. „Ti pedig elfordultok attól.” 

69. „Én nem rendelkeztem tudással a 
legmagasabb tanácsról, midőn 
vitáztak.” 

70. „Én csupán azt a sugallatot kaptam, 

hogy: Világos intő vagyok.” 

71. (Emlékezz) Midőn a te Urad azt 

mondta az Angyaloknak: „Embert 

Jkc- 1)16 

(J) áto 0^ 

yj 

^ "S i ái 
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fogok teremteni agyagból!” 

72. „És ha alakot adtam neki és lelket 

leheltem belé a lelkemből (amit a 

számára teremtettem), boruljatok 

le előtte!” 

73. És minden Angyal leborult. 

74. Kivéve IblJs-1 (a Gonosz). Ő 

fennhéjázó, gőgös volt és a 

hitetlenek közül való. 

75. (A Magasztos Allah) mondta: „Ó, 

IblJs (a Gonosz)! Mi akadályozott 
meg abban, hogy leborulj azelőtt, 

amit Én a két kezemmel 

teremtettem? Gőgösködtél, vagy 

fennhéjáztál?” 

76. Azt mondta (a gonosz, a sátán): 

„Énjobb vagyok nála. Engem 

tűzből teremtettél, őt pedig 

agyagból.” 

77. (A Magasztos Allah) Azt mondta: 

„Menj innen ki! Megkövezendő 
leszel.” 

78. „És rajtad az Én átkom, egészen 

az ítélet Napjáig.” 

79. Azt mondta: „Uram! Engedj 
nekem időt, addig a Napig míg 

feltámasztatnak!” 

80. (A Magasztos Allah) Azt mondta: 

„Azok közül való vagy, akik 

haladékot kapnak.” 

81. „A megszabott idő Napjáig.” 

82. „A hatalmadra!” - mondta. „Bizony 

mindegyiket tévelygésbe viszem!” 

^ fax?. 

% &&'dj 



83. 

84. 

85. 

86. 

87. 

88. 

..Kivéve a Te igaz szolgáidat 
közülük.” 

(Allah, a Magasztos) Azt mondta: 
..Az Igazság az, az- és Én az 
Igazságot mondom- 

Bizony meg fogom tölteni a 

Poklot veled és azokkal, akik 

követnek téged.” 

Mondd (Muhammad - Allah áldja 
meg és adjon Neki örök 
üdvösséget): „Nem kérek ezért 

tőletek jutalmat, és nem vagyok 

az erőn felül vállalkozók közül 

való.” 

„Intés ez (a Korán) a világoknak.” 

„És egy idő után meg fogjátok 
tudni a hírét.” 
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A Csapatok 139 J 
Az Az-Zumaru1 c.szúra. JiBi 

Mekkái. 
Kivéve az 52-54-es versek, ezek Medinai eredetűek. 

Verseinek száma: 75. 
A Saba’ c. süra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 

nevében 

1. A Könyv (ezen Korán) 
kinyilatkoztatása, Allah-tól, a 

Hatalmastól és a Bölcstől. 

2. Mi bizony az Igazsággal 
bocsátottuk le neked (Muhammad- 
Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) a Könyvet. Szolgáld 

hát Allah-ot őszinte hittel! 

3. Vajon nem Allah-ot illeti-e meg a 

tiszta Vallás2? És azok, akik 
(Allah) helyett segítőket vesznek 

maguknak (szólva): „Csak azért 
szolgáljuk őket, hogy Allah 

közelébe segítsenek bennünket.” 
Allah bizony dönteni fog 
közöttük abban, amiben vita 

támad közöttük. Allah bizony 

nem vezeti az Igaz Útra azt, aki 

hazug, hitetlen. 

4. Ha Allah úgy akarta volna, hogy 
fiú gyermeke legyen, akkor abból 

választott volna, amit 0 teremtett, 

és azt, amit akar. Magasztaltassék 
(Felette áll Ő ezen dolgoknak)! O 

0 

^ \ (jt 

0 
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1 A szúra címe a 71. versből ered. 

2 Itt az arab eredetiben az ad-dinu al-hálisu kifejezés szerepel. Ez jelentheti még: Az 

Allah-nak és csakis és kizárólag Neki, szentelt tettek, cselekedetek összességét. 

Tehát csak olyan tett fogadtatik el, ami egyedül a Magasztos Allah-nak szenteltetett. 
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Allah, az Egyedüli és a mindenek 
felett Hatalmas! 

5. Igazsággal teremtette az egeket és 

a földet. O göngyölíti az éjszakát 
a nappalra és 0 göngyölíti a nappalt 
az éjszakára. És szolgálatra 
kényszerítette a napot és a holdat, 

mindegyik meghatározott ideig 

halad. Hát nem Ő a Hatalmas és a 
Megbocsátó? 

6. Egyetlen lélekből teremtett meg 

benneteket, majd előhozta belőle a 
páiját (a feleségét). És lebocsátott 
nektek nyolc féle lábasjószágot, 

párostól1. Megteremt benneteket 

édesanyátok méhében, teremtés 
teremtést követ, háromszoros 
sötétségben2. Ő Allah, a ti Uratok! 

Övé az uralom, nincs más isten 
csak Ő (La Haha illa Huwa)\ 
Hogyan fordulhattok hát el? 

7. Ha ti hitetlenek vagytok, Allah nem 
szorul rátok. Ő nem elégedett a 
szolgái hitetlenségével. De ha 
hálásak vagytok, azzal elégedett a ti 
számotokra. És senki sem hordozza 

egy másiknak a terhét. Majd 
Uratokhoz lesz visszatérésetek és Ő 

tudósítani fog benneteket arról, 
amit tettetek. Ő ismeri a lelkek 

legmélyebb titkát. 

8. Ha az embert valami baj éri az 

Urához fohászkodik, Neki 
mutatva megbánást. Majd miután 

öf[íM=£ ö[ 

Á\ 

j Aj\ \ 

1 ^/-í/ű nu- juhból hímet és nőstényt, al-maczu- kecskéből hímet és nőstényt, al-ibilu- 

tevéből hímet és nőstényt, és al-baqaru- szarvasmarhából hímet és nőstényt. 

A méh, méhlepény (<al-masíma) és az édesanya hasfala. 



39. Az Az-Zumaru Guz’: 23 736 Yr*>JL i 

könyörületben részesül, elfeledi 

azt, amiért korábban fohászkodott 

Hozzá. Társat állít Allah mellé, 
hogy tévelygésbe vigyen az 0 
Útjáról. Mondd: „Élvezd csak még 
egy keveset a hitetlenségedet! Te 

bizony a Tűz népéhez tartozol.” 

9. Vajon az, aki őszintén, Allah-ra 
támaszkodva, az éjszaka óráiban 

leborul és feláll (az imához) és 
féli a Túlvilágot és az ő Ura 

kegyelmét áhítozza (az olyan-e, 

mint a hitetlen)? Mondd: „Vajon 

egyenlőek azok, akik tudnak és 

azok, akik nem tudnak?” Bizony 
az ésszel élők okulnak. 

10. Mondd: „Ó szolgáim, akik hisztek! 

Féljétek Allah-ot, az Uratokat! 

Azoknak, akik j óravaló módon 
cselekszenek a jó dolog jár ezen a 
világon. Allah földje tágas! Az 

állhatatosan türelmeseket az ő 

jutalmukkal jutalmazza, 

számadás nélkül.” 

11. Mondd {Muhammad- Allah áldja 
meg és adjon Neki örök 
üdvösséget): „Azt a parancsot 

kaptam, hogy Allah-ot 
szolgáljam, őszinte hittel!” 

12. „És azt a parancsot kaptam, hogy 
első legyek, a magukat (Allah- 

nak) alávetők közül. 

(muzulmánok)1.” 

13. Mondd {Muhammad- Allah áldja 

*3 ^Aí 

*""* ^ á 

C3 jJÍ o 

r)JL) 

1 As-SuddI mondta: azaz az Ő (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) 

Umma-)ébö\, vallási Közösségéből. 
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meg és adjon Neki örök 

üdvösséget): ccHa szembefordulok 
az Urammal, egy hatalmas Nap 
büntetésétől kell félnem.” 

14. Mondd: tíŐszintén, tisztán (Neki 

szentelt) hitemmel szolgálom 
Allah-ot.” 

15. Szolgáljatok Rajta kívül azt, amit 

akartok! Mondd (Muhammad- 

Allah áldja meg és adjon Neki 

örök üdvösséget): „A kárt 

szenvedők azok, akik önmagukat 

és családjukat vesztegették el a 
Feltámadás Napján. Vajon nem 

ez-e a világos veszteség?” 

16. Tűzből való tetők lesznek felettük 

és alattuk is. Ez az, amivel Allah 

félelmet kelt az Ő szolgáiban. tíÓ, 

szolgáim! Engem féljetek!” 

17. Azok azonban, akik elkerülik a 

Tágüt-ot (mindenféle hamis 

istenségek) és nem szolgálják azt 

és Allah-nak bánják meg a 
bűneiket, azoknak az örömhír jár. 

Hirdesd hát az örömhírt az Én 

szolgáimnak! 

18. Azok, akik figyelnek a Szóra és 
azt követik, ami abból a legjobb, 

ők azok, akiket Allah az Igaz 

Útra vezetett. Ők azok, akik az 

eszüket használják. 

19. Talán azt, akin valóra vált a 

büntetés szava (olyan lenne, mint 

az, aki elkerüli a rosszat)? És 

talán te {Muhammad- Allah áldja 

meg és adjon Neki örök 

t. 

A ^ síi AS*'w< 

^Siflis 
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üdvösséget) meg akarod menteni 

azt, aki a Tűzben van? 

20. Ám azok, akik félik Urukat, 
azoknak szobáik lesznek, 
amelyek felett további szobák 

épültek. Alattuk folyók folynak (a 
Paradicsomban). Allah ígérete 
(ez). Allah nem szegi meg az 

ígéretét. 

21. Nem láttad-e, hogy Allah vizet 
bocsátott le az égből és mint 

patakokat eregette a földbe. Majd 

általa különböző színű 
növényeket sarjaszt. Azután 
elszárad és elsárgulni látod. 
Ezután elszáradt darabbá teszi. 
Bizony ebben intés van az ésszel 
rendelkezők számára. 

22. Vajon az, akinek Allah kitárta a 

keblét az Iszlámra és az Ő Urától 
származó világosságban van 
(olyan, mint a nem muzulmán)1? 

Jaj azoknak, akiknek szíve 

megkérgesedett, megkeményedett 
Allah intésének befogadása előtt. 
Ők nyilvánvaló tévelygésben 
vannak. 

23. Allah lebocsátotta a legszebb 

híradást, egy olyan Könyvként (a 

Korán), amelyek (versei, részei) 
páronként hasonlóak, gyakran 
ismételtek2, amelytől megborzong 

azok bőre, akik félik az Urukat. 

Majd bőrük elsimul és szívük 

Jtf. 
-5 ^ 
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1 Vesd össze a 6:122-es Verssel! 

2 Egy Vers megjelenik egy szárában, majd egy hozzá hasonló egy másik szárában, 

hogy így az ismétlések által könnyebben megérthető legyen. 



39. Az Az-Zumaru Guz’: 23 739 

meglágyul az Allah-ról való 
megemlékezéstől. Ez Allah igaz 

vezetése. Azt vezeti általa, akit 

akar. Ám az, akit Allah a 
tévelygésbe vitt, nincs annak 
senkije, aki vezetni tudná. 

24. És talán az, aki arcával kerül 

szembe a legszömyűbb Büntetéssel 
a Feltámadás Napján (olyan, mint 
az, aki biztonságban léphet be a 

Paradicsomba)? És az mondatik a 
bűnösöknek: uKóstoljátok meg 
azt, amit megszereztetek!” 

25. Hazugsággal vádoltak már azok 
is, akik előttünk éltek és eljött 
hozzájuk a büntetés onnan, 

ahonnan nem is számítottak rá. 

26. És Allah megkóstoltatta velük az 

evilági életben a megaláztatást. 
Ám a Túlvilág büntetése bizony 
még nagyobb. Bárcsak felfognák 
ezt az eszükkel! 

27. Ebben a Koránban mindenféle 
példázatot adtunk az embereknek, 
talán okulnak belőle. 

28. Arab Koránként, amelyben nincs 

ferdeség. Talán félni fogják az 
Urat. 

\'S^\ VyLi (jj&í 
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29. Allah példázatot adott: Egy férfiról, 
akit egymással vitatkozók közösen 

birtokolnak1. És egy másik férfi, 

aki csak egy emberhez tartozik. 

Talán egyformák ők a példázatban? 

1 Olyan ő, mint az a társító, aki Allah mellett még másokat is szolgál. Ám a másik 

férfi példázata a hívőé, aki csak egy Úrhoz tartozik, egyedül Allah-ot szolgálja. Ld. 

Ibn Katlr Kommentárja. 



39. Az Az-Zumaru Guz’: 24 740 Ti ^1 T 3 jA jh 

Hála legyen Allah-nak (al-hamdu 
li-Llahi)\ De nem! A legtöbben 

nem értik meg. 

30. Te (Muhammad - Allah áldja meg 

és adjon Neki örök üdvösséget) 
bizonyosan meghalsz és ők is 
bizonyosan meghalnak1. 

31. Majd a Feltámadás Napján az 

Uratoknál egymással fogtok 
vitatkozni. Guz’24. Hizb47. 

32. Ki bünösebb annál, mint az, aki 
hazugságot eszel ki Allah ellen és 
meghazudtolja az Igazságot, 

midőn az elérkezett hozzá? Talán 

nem a Pokolban van-e a 

hitetlenek helye? 

33. És az, aki elhozta az Igazságot és 
akik igaznak tartották azt, ők az 
istenfélők. 

34. Nekik az jár az Uruknál, amit 

csak akarnak. Ez a jutalma a 
jóra valóknak. 

35. (Ez azért van így,) Hogy Allah 

levegye róluk a legrosszabbat, 
amit elkövettek és a legjobbal 

jutalmazza őket azért, amit tettek. 

36. Talán nem elép Allah az Ő 
szolgájának? Ám ők azokkal 
akarnak megfélemlíteni téged, 

akik Rajta kívül vannak. Ám, akit 

Allah a tévelygésbe visz, az nem 

talál vezetőre. 

-'•í í ^ ^ ^ ^ ^ 
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1 Ez is azon Versek közé tartozik, a 3:144-el együtt, amelyeket Abü Bakr as-Siddíqu 

(Allah legyen elégedett vele) felhasznált, azon a napon, amelyiken a Próféta (Allah 

áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) meghalt. Ám ezt a muzulmánok kétkedve 

fogadták. 
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37. És, akit Allah vezérel az Igaz 

Útra, azt nem tudja senki sem 
tévelygésbe vinni. Hát nem 

hatalmas Allah, és nem Ő-e a 

bosszú Ura? 

38. És ha megkérdezed őket ki 

teremtette az egeket és a földet, 
biztosan azt fogják mondani: 

„Allah!” Mondd: „Mit gondoltok, 

vajon azok, akikhez Allah helyett 

fohászkodtok és Allah egy 

csapással akar engem sújtani, 
vajon azok el tudják-e hárítani 

rólam az Ő csapását? Vagy 

könyörületet akar velem szemben 

tanúsítani, vajon meg tudják-e 

akadályozni az Ő könyörületét?” 

Mondd: „Elégséges nekem Allah! 

Őrá hagyatkozzanak a Reá 
hagyatkozók!” 

39. Mondd (Muhammad- Allah áldja 

meg és adjon Neki örök 

üdvösséget): „Ó népem! A 
helyzetetek szerint cselekedjetek! 

Én is cselekszem. Majd meg 

fogjátok tudni:” 

40. „Kit fog a büntetés elérni, amely 

őt megalázza. És kire fog állandó 

büntetés telepedni.” 

41. Mi bizony leküldtük neked 

{Muhammad- Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget) a 

Könyvet (ezt a Koránt) az 
Igazsággal az emberek számára. 

Aki az Igaz Útra vezettetik az a 

maga hasznára teszi, aki pedig 

eltévelyedik, az önmaga kárára 

jál J—^ üíÁ'&’<ó& Jő 
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tévelyedik el. Nem vagy te az ő 

felügyelőjük. 

42. Allah ragadja el a lelkeket azok 

halálakor. És (azt is,) amelyik még 
nem halt meg, azt (is) álmában 
(elragadja)1. És visszatartja azt, 

amelynek eldöntötte a halálát és 

elengedi a másikat egy megszabott 

határidőig. Bizony ebben jelek 

vannak azon emberek számára, 
akik gondolkoznak. 

43. Vagy talán Allah helyett 

közbenjárókat választottak? 

Mondd: ttÉs ha nem birtokolnak 

semmilyen hatalmat és nem 
tudják használni az eszüket?” 

44. Mondd: „A közbenjárás teljes 

egészében Allah-é. Övé az egek 

és a föld uralma. És majdan 

Őhozzá tértek meg.” 

45. És ha Allah egyedül említtetik, 
megretten azok szíve, akik nem 

hisznek a Túlvilágban. Ám ha 

azok említtetnek, akik Rajta kívül 

vannak, örvendezni látod őket. 

46. Mondd (Muhammad- Allah áldja 

meg és adjon Neki örök 

üdvösséget): í4Uram2 *! Az egek és 
a föld Megteremtője, a rejtett és a 

látható dolgok Tudója. Te ítélsz a 

Te szolgáid között abban, amiben 
nézeteltérés volt közöttük.” 

jfó\ Á 
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1 Itt a Magasztos a két halálnemet írja le, al-wajatu-l-kubm ‘a valós halál’ és az al- 

wafátu-s-sugrá a.m. a kisebb halál, azaz az álom. 

2 Itt az arab eredetiben az 4Alláhumma’ szó szerepel, ezt fordítottam ‘Uram!’-nak. 

Jelentheti még ‘Ó, Allah!’ vagy ‘Ó, Uram, Allah!’ fordulatokat is. 
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47. És ha azoknak, akik bűnösök 
minden, ami a földön van, a 

birtokukban lenne, és még egyszer 

ugyanannyi, bizony megváltanák 
magukat a Feltámadás Napján a 
legszörnyűbb büntetéstől. És 

olyan valami jelenik meg nekik 

Allah-tól, amire nem gondoltak. 

48. És megmutatkozik nekik minden 

rossz cselekedetük, amit elkövettek. 
És az veszi körül őket majdan, 
amivel gúnyolódtak. 

49. És ha valami csapás éri az embert 

Mihozzánk fohászkodik. Ám ha 

könyörületet gyakoroltunk iránta, 
így szól: uEz csak a tudás alapján 
adatott nekem. Nem! Próbatétel 

ez! De a legtöbbjük nem fogja ezt 
fel ésszel.” 

50. Ezt mondták már azok is, akik 

előttük éltek. Ám mit sem használt 
nekik az, amire szert tettek. 

51. Lecsaptak rájuk azok a rossz 

cselekedetek, amiket maguknak 

szereztek meg. És közülük azokra, 
akik bűnösek voltak, le fog csapni 
minden rossz cselekedetük, amit 

maguknak szereztek meg és nem 
fogják elhárítani azt. 

52. Talán nem tudják, hogy Allah 

annak nyújtja bőségesen a 

gondoskodást, akinek akarja, és 
máskor kimérten teszi azt. Bizony 
jelek vannak ebben azoknak, akik 
hisznek. 

53. Mondd: 6iÓ szolgáim! Akik 
bűnösök vagytok magatokkal 

í||) 
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szemben. Ne legyetek 
reményvesztettek Allah 
könyörületével szemben! Hiszen 

Allah megbocsátja az összes 
bűnöket. Bizony Ő a Megbocsátó 

és a Megkönyörülő1.” 

54. ttA bűnbánattal Uratokhoz 
forduljatok! És Neki vessétek alá 

magatokat még azelőtt, hogy a 

büntetés sújtana benneteket! 
Azután már nem leltek segítségre ” 

55. tíÉs a legjobbat kövessétek abból, 
ami lebocsáttatott nektek még 
azelőtt, hogy a büntetés 
váratlanul elérne benneteket! 

Olyan módon, hogy nem is 

veszitek észre.” 

56. Hogy mondja a lélek: tcÓ, jaj 
nekem az Allah iránti 
mulasztásom miatt. Bizony a 

tréfát űzők2 közül való voltam.” 

57. Vagy azt mondja: ttHa Allah az 

Igaz Útra vezérelt volna, bizony 

akkor az istenfélők közé 
tartoztam volna.” 

58. Vagy hogy azt mondja, midőn 

0 \ 
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1 Ibn cAbbás-tól maradt fenn: A társítok népéből olyan emberek jöttek, akik gyilkoltak 

és gyakran tették ezt, paráználkodtak és gyakran tették ezt. Eljöttek Muhammad- 

hoz (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) és mondták: Az, amit te 

beszélsz és, amire felszólítasz bizony szép. Nem mondanád el nekünk, hogy annak, 

amit tettünk létezik-e bűnbocsánata (kaffaratun)? Ekkor kinyilatkoztatott: (És, akik 

nem fohászkodnak Allah helyett más istenhez, és nem ölnek meg egyetlen lelket 

sem, amit Allah tilosnak nyilvánított, csak jogosan és nem paráználkodnak. Furqdn: 

68) És lebocsáttatott: (Mondd: ítÓ, szolgáim! Akik bűnösök vagytok magatokkal 

szemben. Ne legyetek reményvesztettek Allah könyörületével szemben!”) Al- 

Buhárl SahJh-ja N. 4532 

2 Azok közül, akik tréfálkoztak az Igazsággal: Allah egyedüliségével, Muhammad 

(Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) küldetésével. 



39. Az Az-Zumaru Guz’: 24 745 rujjM 

megpillantja a büntetést: „Ha 

visszatérésem lenne (a földi létbe), 
bizony aj óravalók közé tartoznék.” 

59. De nem! Hiszen már eljöttek 

hozzád a Jeleim, de te 

meghazudtoltad azokat. És 
gőgösen viselkedtél és a 
hitetlenek közül való voltál. 

60. És a Feltámadás Napján látod, 

hogy akik hazugságot koholtak 
Allah ellen, azok arca elfeketedik. 
Vajon nem a Pokolban van-e a 
helye a gőgösöknek? 

61. És Allah megmenti azokat, akik 

félték Őt az ő boldogulásukban. 

Nem fogja őket rossz érni, és nem 
fognak szomorkodni. 

62. Allah mindennek a Teremtője és 
Ő mindennek a Felvigyázója. 

63. Övé az egek és a föld összes kulcsa. 
És azok, akik hitetlenkednek Allah 

Jeleivel szemben, ők a kárvallott 
vesztesek. 

64. Mondd (Muhammad- Allah áldja 

meg és adjon Neki örök 

üdvösséget): Talán azt 

parancsoljátok nekem, hogy 
Allah helyett mást szolgáljak? Ó, 
ti tudatlanok? 

65. És bizony már korábban azt a 

sugallatot kaptad Te (.Muhammad- 
Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) és azok, akik előtted 
voltak, hogy ha társítasz, akkor 
cselekedeteid kárba vesznek és a 

kárvallottak közé fogsz tartozni. 

0 ürü-y^' 'üt ó 
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66. De nem! Szolgáld Allah-ot és 

tartozz a hálásak közé! 

67. De nem ítélték meg Allah-ot az 

Őt megillető mérték szerint. A 
Feltámadás Napján az egész földet 
a kezébe markolja. És az egeket a 
jobbjával összehajtogatja1. 
Magasztaltassék! Magasan felette 

van Ő annak, amit társítanak. 

68. És megfúvatik a Trombita (Kürt)2 
és villámcsapottan rogy össze 

mindenki az egekben és a földön. 

Kivéve azt, akit Allah akar. És 

azután újra megfúvatik és ők 
állva figyelnek3. 

69. És a föld az Ura fényével 
világíttatik meg és előhozatik a 

Könyv és elővezettetnek a 

Próféták és a tanúságtévők. Majd 

Igazsággal döntés születik róluk, 
nem fognak sérelmet szenvedni. 

70. És minden lélek teljes jutalmat 

kap azért, amit tett. Ő tudja a 

legjobban, hogy mit tesznek ők. 

71. Azok, akik hitetlenséget 
tanúsítottak csapatostól vezettetnek 
a Pokolhoz. És ha elérik azt, 

4Í1 au. * 1 \ j oő 
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1 Abü Hurayra hagyományozta: Hallottam Allah Küldöttét (Allah áldja meg és adjon 

Neki örök üdvösséget) amint mondja: „Allah megmarkolja a Földet. Majd a 

jobbjába hajtogatja az egeket. Majd így szól: Én vagyok a király! Hol vannak a föld 

királyai?” Al-BuhárT SahTh-]a N. 4534 
2 Ez a második Fújás, amit arabul 'nafhu-s-sa qf-nak nevezünk, ekkor meghal 

minden teremtett, kivéve, akit a Magasztos Allah akar. 

3 Abü Hurayra hagyományozta a Prófétától (Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget), aki mondta: „Én leszek az első, aki felemelem a fejem az utolsó (Kürt) 

fújás után. És íme ott van Mózes a Trónba kapaszkodva. Ám nem tudom így volt-e 

(egész idő alatt, azaz nem halt meg, a Fordítótól), vagy csupán a fújás után (keltetett 

életre).” Al-Buhári Sahíh-ja N. 4535 
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megnyílnak annak kapui és az 
őrzők így szólnak hozzájuk: „Vajon 

nem érkeztek-e közü letek való 
Küldöttek hozzátok, hogy Uratok 
Jeleit hirdessék nektek? És hogy 
intsenek benneteket ettől a Naptól 

való találkozásotoktól?” Azt 
mondják: „De igen!” Valósággá 
vált a büntetés Szava a hitetleneken. 

72. Az mondatik nekik: „Lépjetek be 

a Pokol kapuján, hogy örökre ott 

tartózkodjatok! Milyen szörnyű 

pihenőhely ez a gőgösöknek. 

73. Csapatostól vezettetnek azok, akik 
félték az Urukat, a Paradicsomhoz, 
míg el nem érik azt és akkor 

megnyílnak annak kapui és az 

őrzők így szólnak: „Békesség 

veletek (salamun calaykum)\ 

Boldogultatok. Lépjetek hát be, 

hogy örökre ott tartózkodjatok!” 

74. Ezt mondják: „Hála legyen Allah- 

nak {al-hamdu li-Llahi)\ Aki valóra 

váltotta ígéretét és örökségül adta 

nekünk (ezt) a földet. Ott telepszünk 
le a Paradicsomban, ahol akarunk. 

Milyen csodálatos a cselekvők 

jutalma!” 

75. És látod, amint az Angyalok 
körülveszik a Trónust, az Uruk 

dicsőségét zengik. És Igazsággal 

születik döntés közöttük1. És ez 

hangzik el: „Hála legyen Állati¬ 

nak {al-hamdu li-Lláhi), a 
Világok Urának!” 

íl_d^=újj jJjj cd}'c. ^cíc- 
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1 Minden teremtett lénnyel kapcsolatban. 



40. A Gafir Guz’: 24 748 Y1*>U| 1 * ^ilp ö 

A Megbocsátó /40./ 
A Gafir c. szúra. 

A Gafir, vagy a másik címe Al-Mu’minu1 c. szúra. 

Mekkái. 

Kivéve az 56., 57. Versek, ezek Medinai eredetűek. 

Verseinek száma: 85. 

Az Az-Zumaru c. süra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 

nevében 

1. Ha-Mim2. 

2. A Könyv (a Korán) 
kinyilatkoztatása a Hatalmas és a 

Tudó Allah-tól. 

3. A bűnt Megbocsátó, a bűnbánatot 

Elfogadó, a szigorúan Büntető3, a 

(különböző) kegyelmek Birtokosa. 
Nincs más isten Rajta kívül (la ildha 

illa Huwa)\ Hozzájut el minden. 

4. Csak azok vitatkoznak Allah 

Jeleivel kapcsolatban, akik 

hitetlenkednek. És ne vezessen 

félre téged (Muhammad- Allah 

áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) az országban való 

járkálásuk. 

5. Már előttük is Nüh (Noé) népe már 
hazugságnak tartotta (a Küldötteit). 

j LjlJo 
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1 A szúra címe a 3. Versben található. A másik változaté pedig a 28.-45. versekben 

található. 

2 E kegyes szárától kezdve, 7 szúra kezdődik a Ha-mim betűkkel. cAbdulláh bin 

Mascüd - Allah legyen elégedett vele- mondta: itA Ha-Mim szúrák családja <J) 

a Korán selyem brokátja.” E szúrákat nevezik még arabul ‘al-hawámimu'-nak 

iSi Többes számba téve. Ld. Ibn Katlr Kommentárját! 

3 A ‘Megbocsátó’, ‘a bünbánatot Elfogadó’ és a ‘Büntető’ jelzők nagyon sokszor 

együtt fordulnak elő a Kegyes Koránban, hogy a muzulmán tudja az Ura megbocsát, 

ám büntet is, ha kell. így a hívő mindig a remény és a félelem között mozog. 
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És utánuk a (különböző) csoportok 
(al-ahzábu) is. És minden nép azon 

volt, hogy Küldöttét megragadja. A 

hamisat használva vitáztak, hogy 
általa semmisítsék meg az 

Igazságot. Ezután Én (a büntetéssel) 

ragadtam meg őket. És milyen 
(borzalmas) is volt a Büntetésem? 

6. így teljesedett be Urad Szava a 

hitetlenekkel szemben: „Ők a Tűz 

népe lesznek.” 

7. Azok (az Angyalok), akik a Trónt 

hordozzák és akik körülötte vannak 

ők az Uruk iránti hálát zengik. 

Hisznek Benne és bocsánatot 
kémek azok számára, akik hisznek 

(mondván): „Urunk! Minden 
dolgot könyörülettel és a tudással 
fogsz át. Bocsáss meg azoknak, 
akik bűnbánattal fordulnak Hozzád 

és a Te Utadat követik és óvd meg 
őket a Pokol büntetésétől!” 

8. „Urunk! Engedd őket belépni cAdn 

(Éden) Kertjeibe, amelyeket 

megígértél nekik, és azokat (is), 
akik j óravalók voltak apáik, 

feleségeik és utódaik közül. Bizony 
Te vagy a Hatalmas és a Bölcs.” 

9. „És óvd meg őket rossz 
cselekedeteiktől! És, akit azon a 
Napon megóvsz a rossz 

cselekedeteitől azzal szemben 
könyörületet gyakoroltál.” Ez a 
hatalmas győzelem. 

10. Bizony azok, akik hitetlenek 
voltak, így szólíttatnak meg: 
„Bizony Allah irtózata (irántatok) 

i Xs>rj 
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nagyobb1, mint a ti irtózatotok 

saját magatoktól2. Mivel felszólítást 

kaptatok a hitre, ám ti hitetlenek 
vagytok.” 

11. Azt mondják: „Urunk! Kétszer 

küldtél a halálba minket és kétszer 
keltettél életre bennünket3. 
Beismerjük bűneinket. Vajon van- 

e mód a kiszabadulásra?” 

J! 
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12. (Ez mondatik:) „Ez azért van így, 
mert amikor egyedül Allah-hoz 

szólt a fohász, ti hitetlennek 

mutatkoztatok. Ám ha társ 

állíttatott Mellé, ti hittetek. A 
döntés Allah-é, a Magasztosé, a 
Nagyé.” 

13. Ő az, Aki megmutatja nektek az 

Ő Jeleit és gondoskodást bocsát 
le nektek az égből. Csak az okul 

ebből, aki megbánja a bűneit. 

14. Fohászkodjatok Allah-hoz 

őszinte hittel! Még ha ez nem is 

tetszik a hitetleneknek. 

y~*y 

0 4-^4 ^ fej 
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15. Ő (Allah) az emelkedett 
Fokozatok Ura, a Trón Ura. 
Parancsára arra bocsát lelket4, 
akire akar a szolgái közül, hogy 

intsen a Találkozás Napjától. 

16. Azon a Napon, midőn előjönnek, 

róluk semmi sem marad rejtve 
Allah előtt. Kié ma az uralom? 

iUU (j*&>J\ ljt 

© _0\^ 

1 Az evilági létük alatt, amikor is a Hit elfogadásának lehetősége előttük volt, ám ők 

azt visszautasították. Ld. Ibn KatTr Kommentárját! 

2 Akkor majdan mikor a Pokol Tüzében lesznek. 

3 Vesd össze a 2:28-as Verssel! 

4 Az e Versben szereplő ‘lélek’ szót a Kommentátorok ‘kinyilatkoztatás’ vagy ‘al- 

wahyu’ ‘isteni sugallat’ értelemben magyarázzák. Ld. Al-Galalayni Kommentárját. 
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Az Egyedüli Allah-é, a mindenek 

felett Uralkodóé. 

17. Minden lélek ma azért 
jutalmaztatik, amit magának 

megszerzett. Ma nincs 

igazságtalanság. Bizony Allah 

Gyors a számonkérésben. 

18. Intsd őket a közelgő Naptól1! 
Midőn a szívek a torkokban 

lesznek hallgatagon2. A 

bűnösöknek nem lesz közeli 

barátja, sem közbenjárója, akinek 

engedelmeskednek. 

19. Ismeri a szemek csalárdságát és 

azt is, amit a keblek rejtenek. 

20. Allah az Igazsággal ítél. Ám 

azok, akikhez Rajta kívül 

fohászkodnak (bálványok, 

faragott kövek), nem ítélnek3. 

Bizony Allah a Halló és Látó. 

21. Talán nem j ártak-e a földön, hogy 

lássák milyen sors jutott azoknak, 

akik előttük éltek? Erősebbek 

voltak, mint ők és több nyomot 

hagytak4. Allah mégis megragadta 

őket (a büntetéssel) a bűneik 

miatt. És nem volt senki, aki 

védelmezte volna őket Allah-tól. 

22. Ez azért volt így, mivel eljöttek 

hozzájuk a Küldöttek a világos 

UílíUS Í-^J 4ÍÍ 

ú\ 

J3* 
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1 A ‘közelgő Nap’ arabul ‘yawmu-l-ÁzifatV, amely a Feltámadás Napjának egyik 

neve. Vesd össze az 53:57-58-as Versekkel. 

2 Qatada magyarázata: ‘A szívek a torkokban megrekednek a félelemtől, képtelenek 

feljebb jutni, vagy visszatérni eredeti helyükre.’ Ld. Ibn Katlr Kommentárját. 

3 Nem rendelkeznek semmilyen hatalommal és nem is dönthetnek semmiben. 

4 Olyan épületeket, jeleket, amelyekre a későbbiek nem képesek. 
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bizonyítékokkal, ám ők 

hitetlenkedtek. Allah megbüntette 

őket. Bizony Allah Szigorú és 

Kemény a büntetésben. 

23. Korábban leküldtük Müsá-t 
(Mózest) a Jeleinkkel és 
nyilvánvaló hatalommal. 

24. A Fáraóhoz, Hámán-hoz (Hámán)1, 

ganghoz2. És ezek azt mondták: 
„Egy varázsló, egy hazudozó.” 

25. És miután elhozta az Igazságot 

Tőlünk nekik, azt mondták: 

„Öljétek meg azok fiait, akik vele 

együtt hisznek, csak az asszonyokat 
hagyjátok életben3!” Ám a 

hitetlenek cselvetése a 
tévelygésben van. 

26. Azt mondta a Fáraó: „Engedjétek, 

hogy megöljem Müsá-t (Mózest)! 

És hadd fohászkodjon akkor az 
Urához. Én bizony félek, hogy 

megváltoztatja a vallásotokat és 

romlást terjeszt a földön.” 

27. És mondta Müsá (Mózes): „Én 
bizony az Uram és a ti Uratok 

oltalmába menekülök minden 

gőgös fennhéjázó elől, aki nem 
hisz a Számonkérés Napjában.” 

28. Egy hívő férfi a Fáraó családjából, 

aki elrejtette a hitét azt mondta: 

„Vajon megöltök-e egy férfit 
csupán azért, mert az azt mondta: 

lÜi 

öJLP 

(j\J\ 3 

d> 

J1 7^1-1 

1 Ő a fáraó wűzír-ja, azaz a minisztere. 

2 Több kommentátor szerint ő korának legtehetősebb és legvagyonosabb embere volt. 

A fáraó kétszer hatalmaskodott Izrael fiaival szemben. Vesd össze a 7:129-es 

Versben leírtakkal! 
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‘ Az én Uram Allah?’ Jóllehet ő 

nyilvánvaló bizonyítékokkal jött 

hozzátok az Uratoktól. Ha hazudik, 

akkor a hazugsága ő ellene szól, 

ha viszont az igazat mondja, akkor 
titeket fog sújtani egy része annak, 
amivel benneteket fenyeget. Allah 

bizony nem vezérli az Igaz Útra 

azt, aki túlkapásra hajlamos1 sem 

a hazugot.” 

29. „Ó népem! Tiétek ma az uralom, 

győztesek vagytok a földön. De 

ki fog segíteni bennünket Allah 

csapásától, ha az elérkezik 

hozzánk?” Azt mondta a Fáraó: 

„Csak azt mutatom meg nektek, 
amit én látok (ahogyan én 

vélekedem) és a helyes útra 

vezetlek benneteket.” 

30. Az, aki hitt azt mondta: „Ó 

népem! Féltelek benneteket egy 

olyan Naptól, mint amilyen a 

(régebbi) csoportok napja volt2.” 

31. „Olyan mint, ami Nüh (Noé), cÁd 

és Tatnüd népét érte és azokat, 

akik utánuk voltak. Allah nem 
akar jogtalanságot a szolgákkal 

szemben.” 

32. „És ó, népem! Féltelek benneteket 

egy olyan Naptól, amely a 

kölcsönös szólongatás Napja.” 

JjJó áíü OÚ 

át ói 

fzj (?j £} j\i Jií. 

1 Itt az arab eredetiben a ‘musrif szó szerepel, szótári jelentése ‘túlzó, túlzásba eső’. 

De jelentéséhez tartozhat még: ‘nagy bűnöket elkövető, határt áthágó, jogtalanul és 

igazságtalanul embert ölő.’ 

2 Mint a korábban élt népek esete, Noé, cÁd és Tamüd népe, akik mind 

meghazudtolták Allah küldötteit és ezért Allah csapása sújtotta őket. Ld. Ibn KatTr 

Kommentárját! 
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33. Azon a Napon hátat fordítva 
menekülnétek, ám nem lesz, aki 

oltalmazna Allah-tól. Akit Allah 

a tévelygésbe visz, annak nincs 

vezetője. 

34. Korábban bizony már eljött 

hozzátok1 József a világos 

bizonyítékokkal. Ám ti továbbra 

is kétségek között voltatok afelől, 
amit elhozott nektek, míg végül 

meghalt és azt mondtátok: 

„Őutána Allah már nem támaszt 

Küldöttet.” Ilyen módon viszi 
tévelygésbe Allah azt, aki 

túlkapásra hajlamos és kételkedő. 

35. Azok, akik érvek nélkül szállnak 

vitába Allah Jeleivel kapcsolatban, 

azok utálatosokká lesznek Allah 

és a hívők előtt. Ekképpen pecsételi 
le Allah minden gőgös zsarnok 

szívét2. 

36. És szólt a Fáraó: „Ó Hámán 

(Hámán)! Építs nekem magas 
palotát, ilyen módon, talán 

elérhetem az utakat3! 

37. „Az egek útjait, és hogy 

fölmehessek Müsá (Mózes) 

istenéhez! Bizony úgy gondolom, 

hogy hazug ő!” Ily módon 
tetszetőssé vált a Fáraó számára 

tettének gonoszsága és elzáratott 

az Úttól. A Fáraó cselvetése 

pusztulásra ítéltetett. 

0 

ÍJ* 

y 4$ yyyyyyy. yy\juő 
> i 

J JVr 

'é y$y=4<>:^=* úú 
c. ^ ^ ^ ^ 

1 Egyiptom népéhez. 

2 így azok nem lesznek képesek az Igaz Útra vezéreltetni. 

J Az ég kapuit, vagy az ég útjait. 
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38. És azt mondta, aki hitt: „Ó népem! 
Kövessetek engem az Igaz Útra 

vezetlek benneteket!” (§3 jI—j>£=>X2í\ 

39. „Ó népem! Az evilági élet rövid 

gyönyör csupán. A Túlvilág az 

állandó tartózkodás helye.” 

40. „Aki rossztettet visz végbe, annak 
büntetése csupán ugyanannyi lesz 

(amennyi rosszat tett). Ám, aki 

jóravaló módon cselekszik - akár 

férfi, akár nő - és ő hívő (az 
ilyenek összessége) azok, akik a 

Paradicsomba lépnek be. 

Számonkérés nélkül részesülnek 

ellátásban abban.” Hizb48. 

41. „Ó népem! Mi történt velem, hogy 

én a (boldoguló) menekülésre 
hívlak benneteket, holott ti a 
Tűzbe hívtok engem.” 

42. „Arra hívtok engem, hogy 

megtagadjam Allah-ot és társat 
állítsak Mellé, amikről én nem 
bírok tudással. Én pedig hívlak 

benneteket a Hatalmashoz, a 

Megbocsátóhoz.” 

43. „Kétségtelen, hogy az, amire ti 

hívtok engem, annak sem az 

evilági életben, sem a Túlvilágon 
nincs jussa a fohászhoz. Mi 

Allah-hoz térünk vissza! A 

határokat áthágok, ők bizony a 

Tűz lakói.” 

44. „Ti majd emlékezni fogtok arra, 

amit én mondok és Allah-ra 

bízom ügyemet. Allah bizony 

figyelemmel kíséri a szolgákat.” 

(§3 j \ 
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45. Allah megóvta őt azon rossz 

dolgoktól, amiket forraltak. A 

Fáraó családját pedig a legrosszabb 

büntetéssel vette körül. 

46. Ez (pedig nem volt más, mint) a 

Tűz, amelyhez elöhozatnak 

reggel és este. És azon a Napon, 

amikor bekövetkezik az Óra (az 

mondatik az Angyaloknak): 

„Küldjétek a Fáraó háza népét a 
legkeményebb büntetésbe!” 

47. És midőn vitáznak egymással a 

Tűzben, a gyengék azt mondják 

azoknak, akik gőgös módon 
viselkednek: „Mi követtünk 

titeket, vajon képesek vagytok-e 

levenni rólunk egy részét a 

Tűznek?” 

48. így szólnak a gőgösen viselkedők: 

„Mi mindannyian benne (a Tűzben) 
vagyunk. Bizony Allah már 

ítélkezett a szolgák között.” 

49. így szólnak azok, akik a Tűzben 

vannak a Pokol őrzőihez: „Kéijétek 
az Uratokat, hogy könnyítsen 

rajtunk egy napot a büntetésből!” 

50. Azt mondják: „Talán nem jöttek- 

e el hozzátok a Küldötteitek 

világos bizonyítékokkal?” Azt 

felelik: „De igen.” Azt mondják: 
„Fohászkodjatok!” Ám a hitetlenek 
fohásza tévelygésben van. 

51. Mi megsegítjük a Küldötteinket 

és azokat is, akik hisznek, az 

evilági életben is és azon a Napon 
is, midőn felállnak a tanúságtévők. 

^ o y "c. y j s 
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52. Azon a Napon, amikor a 

bűnösöknek mit sem használ a 

mentegetőzésük. Átok rájuk és a 
legrosszabb lakhely (a Pokol 
Tüze) lesz az övék! 

53. Már korábban Útmutatást adtunk 
A/;7.ví7-nak (Mózesnek) és örökül 

hagytuk Izrael fiainak a 

Könyvet1. 

54. Útmutatás és intés gyanánt az 

eszüket használók számára. 
© ^ój >_9 JJb 

55. Légy (Muhammad - Allah áldja 

meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) hát állhatatosan 

türelmes! Hisz Allah ígérete az 

Igazság. Kérj bocsánatot a 

bűneidért és az Urad iránti hálát 

zengjed este és reggel! 

LLlilJ, 

=$V!5 

56. Azok, akik vitatkoznak Allah 
Jeleiről, anélkül, hogy bizonyíték 

érkezett volna hozzájuk, azok 

lelkében csak a gőg van. De nem 

fogják elérni azt. Kérd Allah 

oltalmát és segítségét! Bizony Ő 
a Halló és a Látó. 

57. Az egek és a föld megteremtése 

nagyobb, mint az emberek 

megteremtése. De mégis a 

legtöbb ember nem érti meg. 

58. És nem egyenlő a vak a látóval, 

sem pedig azok, akik hisznek és 

jótetteket cselekszenek azokkal, 

akik rosszat követnek el. Mennyire 

keveset gondolkoznak. 

-süiíc^j\ c-" 
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59. Az Óra bizonyosan közeleg, nem 

lehet kétség felőle. Ám a legtöbb 

ember nem hisz. 

60. így szólt a ti Uratok: 
„Fohászkodjatok Hozzám! És én 
felelek nektek. Ám, akik gőgösen 
elfordulnak az Én szolgálatomtól, 
azok megvetett jelentéktelenekként 

fognak a Pokolba belépni.” 

61. Allah az. Aki az éjszakát készítette 
nektek, hogy pihenhessetek abban 
és a nappalt, hogy láthatóvá tegyen. 
Allah igen Bőkezű az emberekkel. 

De a legtöbb ember nem hálás. 

62. íme Ő Allah! A ti Uratok, 
mindennek a Teremtője. Nincs 
más isten csak Ő (La Haha illa 
Huwa)\ Hogyan fordulhattok el. 

63. így tértek el azok, akik korábban 
már Allah Jeleit megtagadták. 

64. Allah az, Aki a földet szilárddá 
tette a számotokra és az eget 
építménnyé és megformált 

benneteket és széppé tette a 

formátokat és jó dolgokkal látott 

el benneteket. Ő Allah, a ti 
Uratok. Áldassék Allah, a 

Világok Ura! 

65. Ő az Élő. Nincs más isten csak Ő 
(La Haha illa Huwa)\ 
Fohászkodjatok Hozzá, őszinte 

hittel! Hála legyen Allah-nak (al- 
hamda li-Llahi) a Világok Urának! 

66. Mondd (Muhammad- Allah áldja 

meg és adjon Neki örök 

üdvösséget): „Megtiltatott nekem 

SÍ A0*0^ 

í 

sji J5* 



40. A Gáfir Guz’: 24 759 T í *yL\ 1 * jilp e 

az, hogy azokat szolgáljam, 
akikhez ti Allah helyett 

fohászkodtok, azután, hogy 
világos bizonyítékok érkeztek 

hozzám az Uramtól. És azt a 
parancsot kaptam, hogy vessem 
alá magam a Világok Urának!” 

67. Ő az, Aki megteremtett benneteket 

porból, majd egy spermacseppből, 
majd egy vérrögből. Majd 

gyermekként hoz elő benneteket, 
hogy azután elérjétek a felnőtt 

korotokat és majd öregekké 
váljatok- ám van közöttetek olyan, 

aki már korábban meghal- és hogy 

eléijetek egy megszabott időt. 
Talán felfogjátok ésszel. 

68. Ő az, Aki életre kelt és a halálba 

küld. És ha döntést hozott, csupán 
azt mondja neki: „Légy!” És már 
van is. 

69. Talán nem látod azokat, akik 

vitatkoznak Allah Jeleiről? 
Hogyan fordulhatnak el ennyire? 

70. És azokat, akik hazugságnak 

tartják a Könyvet (ezt a Koránt) 
és azt, amivel elküldtük a Mi 

Küldötteinket. Majd meg fogják 
tudni. 

71. Midőn bilincs és lánc lesz a 
nyakukon, és vonszoltatnak (az 

arcukon). 

72. Fortyogó vízben. Majd a Tűzben 
égnek. 

ó' _íj ot 
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73. Majd az mondatik nekik: „Hol 

van az, amit társítottatok?” 
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74. t6Allah mellé?” Azt mondják: 
uEltévelyedtek és eltünedeztek 

tőlünk. De nem fohászkodtunk 

korábban semmihez.” így viszi 
tévelygésbe Allah a hitetleneket. 

75. Ez azért történik így, mert 
jogtalanul örvendeztetek a földön 

és amiatt, hogy túlontúl vidámak 

voltatok. 

76. Lépjetek be a Pokol kapuin! És 
maradjatok örökre ott! Milyen 

szörnyű is a gőgösök 

nyugvóhelye! 

77. Légy (Muhammad- Allah áldja 
meg és adjon Neki örök 
üdvösséget) hát állhatatosan 

türelmes! Hiszen Allah ígérete az 

Igazság. Akár megmutatjuk 

neked {Muhammad - Allah áldja 

meg és adjon Neki örök 
üdvösséget) egy részét annak, 
amivel őket fenyegetjük (már itt 

az evilági létben), akár 
elszólítunk téged, Hozzánk 

fognak majd visszatérni. 

78. Bizony mát korábban, Te előtted 
{Muhammad - Allah áldja meg és 
adjon Neki örök üdvösséget) is 

küldtünk Küldötteket. Vannak 

közöttük olyanok, akikről 

beszéltünk neked és vannak 

olyanok is, akikről nem 
beszéltünk Neked1. Ám egyetlen 

0 

cf -áj 

1 Ahogyan ez már említtetett a 4:164-es Versben. 

Abü Darr al-Gifarl-tól maradt fenn egy hosszú hagyomány, ebben található a 

következő részlet: ‘Ó Allah Küldötte! Hányán vannak a Próféták? Mondta: 124000- 

en. Majd mondtam: Ó Allah Küldötte! És ebből hányán vannak a Küldöttek? 
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Küldött sem hozhatott egyetlen 

Jelet sem, csak Allah 

engedelmével. És ha elkövetkezik 
Allah rendelése, az Igazságnak 

megfelelően születik döntés. És 

kárvallottak lesznek ott a 

megcáfolni szándékozók. 

79. Allah az, Aki nektek adta az 
állatokat, hogy némelyiket hátas 
állatként használjátok, némelyiket 

evésre. 

80. Ám még más hasznotok is van 
azokban, hogy eléljétek rajtuk a 
lelketekben lévő szükségleteiteket. 

Azok (az állatok) és hajók 

hordoznak benneteket. 

81. És Ő megmutatja nektek az Ő 
Jeleit. Allah melyik jelét 
tagadjátok? 

82. Talán nem járták-e a földet, hogy 

lássák milyen lett a sorsa azoknak, 

akik korábban voltak? Többen 
voltak és erősebbek voltak, mint 
ők és több nyomot hagytak a 

földön, ám mit sem használt nekik 

az, amit megszereztek. 

83. És miután eljöttek hozzájuk a 

Küldötteik a világos 

bizonyítékokkal, annak a tudásnak 
örvendeztek, ami a birtokukban 

Ia3 

Mondta: 313-an. Majd mondtam: Ki volt az első? Mondta: Ádám. Kérdeztem: Ő 

Küldött Próféta volt? Mondta: Igen. Allah a Kezével teremtette meg őt és lelket 

lehelt belé és megformálta. Majd mondta: Ó Abü Darr! Négyen vannak az ősi 

népekből: Ádám, Sayt, Hanüh (ő Idrls), és Noé. Négyen az arabok közül: Hűd, 

Sucayb, Sálih, és a te Prófétád, ó Abü Darr! Az első próféta Izrael népéből Mózes, 

és az utolsó közülük Jézus. Az első Küldött Ádám volt és az utolsó közülük 

Muhammad.’ 
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volt. Majd körülvette őket az, 
amivel gúnyolódtak (a büntetés). 

84. És miután meglátták 
Keménységünket (azaz a Mi 
büntetésünket), azt mondták: 
tcEgyedül Allah-ban hiszünk! És 

megtagadjuk mindazt, amit 

társként állítottunk.” 

85. Ám hitük semmit sem használt 
már nekik azután, hogy meglátták 
a Mi keménységünket. Allah 

szokásának megfelelően és 

ahogyan korábban az Ő szolgáival 

bánt. És a kárvallott vesztesek 

akkor ott a hitetlenek. 

j o x>-j V^ © \S lj Í3iy 
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A Világosan Megmagyaráztatott 141./ 
A Fussilat1 c. szára. " 

(Há’-mím as-Sagda)2 
Mekkái. 

Verseinek száma: 54. 
Gáflr (Az al-Mu’minu) c. süra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 

nevében 

1. Ha-Mim. 

2. Egy kinyilatkoztatás a Könyörületes 
és a Megkönyörülőtői (Allah). 

3. Egy Könyv, amelynek versei 
világosan megmagyaráztattak, 
arab Koránként3, olyan emberek 

számára, akik használják az 
eszüket. 

4. Örömhír közlőjeként, intőként4. 

Ám legtöbbjük elfordult és így ők 
nem hallják. 

5. Azt mondják: UA szívünk zárva 

van azelőtt, amire Te szólítasz 

fel. És a fülünkben süketség van, 
továbbá köztünk és közted lepel 
van. Cselekedj! Mi is 
cselekszünk.” 

6. Mondd (Muhammad- Allah áldja 
meg és adjon Neki örök 
üdvösséget): ÍCÉn is csak olyan 

ember vagyok, mint ti. És az 

©r- 

JiM.- 

Árkj ©k GájV6 
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1 A szára címe a 3. versből ered. 

~ A szára másik címe az első versben található két arab betűből és a 37. versben 

található lebomlás szó összetételéből ered. így különböztetve meg a 32. szárától, 

aminek a címe : A Lebomlás. 

3 Vesd össze a Hűd c. szára 1 -es Versével! 

4 Ez a Korán a Paradicsom örömhírének közlője azok számára, akik hisznek Allah-ban. 

És a Pokol Tüzének intője, azok számára, akik nem hisznek Allah egyedüli voltában. 
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sugalltatott nekem, hogy: A ti 
istenetek az Egyetlen Isten. A 
Hozzá vezető egyenes Utat 
járjátok és Tőle kérjétek bűneitek 

bocsánatát! Jaj a társítóknak!” 

7. Akik nem adják meg a zakát-ot és 
akik a Túlvilággal szemben 
hitetlenek. 

8. Azok viszont, akik hisznek, és 

jótetteket cselekszenek, nekik 
soha meg nem szűnő jutalom jár 
(azaz a Paradicsom). 

9. Mondd (Muhammad- Allah áldja 
meg és adjon Neki örök 

üdvösséget): „Vajon ti valóban 

hitetlenkedtek azzal szemben, 
Aki két nap alatt teremtette meg a 
földet? És hasonmásokat állítotok 

Mellé? Ő a Világok Ura.” 

10. És Ő szilárdan rögzítetteket 
(hegyeket) helyezett a (fold) 

felszínére és megáldotta azt és 
megszabta az élelmüket1 ott, négy 
nap alatt, egyenlően, pontosan a 
kérdezőknek. 

11. Majd az ég fölé emelkedett2, amely 
ekkor füst volt. És azt mondta 
annak és a földnek: „Jöjjetek 

akarva- nem akarva!” Azok ketten 

azt mondták: „Önszántunkból 
jövünk engedelmeskedni.” 

12. És döntött azokról (az egekről): 
„Hét ég legyen, két nap alatt.!” 

0 

1 A földön élők élelmének elrendelése. 
2 ‘emelkedett’ istawá olyan módon, amely illik a Hatalmas Allah magasztosságához. 

Ennek milyenségét és a hogyanját nem ismerjük. Ám hiszünk benne. 
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Minden egyes égnek sugallta a 
feladatát. Az evilági eget pedig 

lámpásokkal1 díszítettük Mi fel és 
védelmül is. Ez a rendelése a 
Hatalmasnak és a Mindent 

Tudónak. 

13. És ha elfordulnak, mondd: „Olyan 
mennykőcsapástól intettelek 

benneteket, mint amilyen cÁd és 

Tamüd mennykőcsapása.” 

14. És midőn lejöttek hozzájuk a 
Küldöttek, előttük és utánuk is 
azzal, hogy: „Ne szolgáljatok mást 

csak Allah-ot!” Azt mondták: „Ha 
az Urunk akarta volna, akkor 
Angyalokat küldött volna le. Mi 

tagadjuk azt, amivel ti 
elküldettetek.” 

15. Ami cÁd-ot illeti ők fennhéjázó, 

gőgös módon éltek a földön - 

jogtalanul - és azt mondták: „Ki 
az, aki erősebb nálunk?” Vajon 

nem látják, hogy Allah, Aki 

megteremtette őket, Ő erősebb 
náluk. Ők tagadták a Mi Jeleinket. 

16. Mi pedig jéghideg (viharos) szelet 

küldtünk rájuk, (számukra) 

szörnyű és szerencsétlen napokon, 
hogy megízleltessük velük a 

megaláztatás büntetését már az 

evilági életben. Ám a Túlvilág 

büntetése még megalázóbb. Nem 
találnak majdan segítőre. 

ű lÁ 

) 

1 Csillagokkal és más égitestekkel, amelyek éjjel árasztják fényüket a föld lakóira. A 
‘védelmül is’ rész pedig: védelmül a sátánok ellen, akik az egekben hallgatóznak, 
ám ezen védelem miatt nem juthatnak el a Legfelsőbb Tanácshoz és ott nem 
lophatnak el szavakat. 
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17. Ami pedig Tamüd-ot illeti, őket az 

Igaz Útra vezéreltük, ám ők többre 

becsülték a vakságot, mint az Igaz 
Útmutatást. És a megalázás 
büntetésének mennykőcsapása 

ragadta el őket azért, amit 
megszereztek maguknak. 

18. És Mi megmentettük azokat, akik 

hittek és istenfélők voltak. 

19. (Gondolj) Arra a Napra, amikor 
Allah ellenségei összegyűjtetnek 

és a Tűznél felsorakoztatják őket. 

20. És miután megérkeznek ahhoz (a 
Tűzhöz), tanúságot tesz ellenük a 
hallásuk és a látásuk és a bőrük 
arról, hogy mit tettek1. 

21. És azt mondják a bőrüknek: 
„Miért tettetek tanúságot 

ellenünk?” Azt mondják: „Allah 
beszéltetett bennünket. Aki 
mindent beszédre késztet. Ő 

teremtett meg benneteket először 

és Hozzá fogtok visszatérni.” 

22. Nem rejtőzhettek el attól, hogy 
tanúságot tegyen ellenetek a 
hallásotok és a látásotok és a 

LJ>\ Aj 
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1 A tudós Abü Bakr al-Bazzár jegyezte le Anas bin Málik-tól (Allah legyen elégedett 

vele), aki mondta: Allah Küldötte (Allah áldja meg és adjon neki örök üdvösséget) 

egy napon elmosolyodott és nevetett majd így szólt: Hát nem kérdezitek meg min 

nevetek? Mondták: De, igen! Ó, Allah Küldötte! Min nevettél? Ő (Allah áldja meg és 

adjon neki örök üdvösséget) pedig mondta: Elcsodálkoztam azon, ahogyan a hívő 

szolga vitázik az Urával a Feltámadás Napján, mondván: ‘Uram! Nem ígérted-e meg 

nekem, hogy nem fogsz igazságtalanul bánni velem?’ Ő mondja: De, igen. Majd így 

szól: Én nem fogadok el tanúságot tévőt magam ellen, csak saját magamat. A 

Magasztos Allah pedig mondja: Talán nem vagyok Én elégséges tanú és a mindent 

feljegyző Kegyes Angyalok? Majd ez többször elhangzik. Ezt követően pecsét 

helyeztetik a hívő szájára és testrészei fognak beszélni arról, amit ő elkövetett: Majd 

mondja (a hívő szolga): Távozzatok tőlem és jaj nektek! Miattatok vitáztam. 
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bőrötök. De ti azt gondoljátok, 
hogy Allah sok dolgot nem tud 
abból, amit ti tesztek. 

23. Az a ti gondolatotok, amit a ti 
Uratokról gondoltatok. Porig sújtott 

benneteket, és kárvallottakká 

lettetek. 

24. Ha türelmesen viselik is (a 
büntetést), a Tűz az ő tartózkodási 

helyük. És ha a menekülésért 

könyörögnek is (Allah tetszését 
áhítozva), nem tartoznak ők a 
megmenekülök közé. 

25. Társakat rendeltünk melléjük és 

ezek díszesnek hirdették azt, ami 
előttük és mögöttük volt. És 
valósággá vált rajtuk a Szó, amely 
az előttük élt emberek és dzsinnek 
nemzeteiről szólt, miszerint 
kárvallott vesztesek voltak ők. 

26. És azok, akik hitetlenek azt 

mondták: ctNe hallgassátok ezt a 

Koránt, beszéljetek közben 
inkább össze-vissza! Talán ti 
kerekedtek felül.” 

27. Bizony azokkal, akik hitetlenek 
kemény büntetést kóstoltatunk 
meg és a legrosszabbért, amit 
tettek, fogjuk büntetni őket. 

28. íme ez Allah ellenségeinek a 

része: a Tűz jár nekik. Örök 

lakhelyük lesz az, azért mert a Mi 
Jeleinket megtagadják. 

29. Azt mondják azok, akik 
hitetlenek: uUrunk! Mutasd meg 

azt a kettőt, akik tévelygésbe 

\\ Jiij 

\^bili 
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vittek minket, a dzsinnek és az 

emberek közül, hogy a lábaink 

alá vethessük őket, hogy a legalul 

lévők közül valókká váljanak.” 

30. Azok, akik azt mondják: „A mi 

Urunk Allah!” majd ezután az 
Egyenes Úton járnak1, Angyalok 
ereszkednek le hozzájuk (így 

szólva hozzájuk): „Ne féljetek és 
ne szomorkodjatok! És örüljetek 
a Paradicsomnak, amelyre 
ígéretet kaptatok!” 

31. „Mi a ti támogatóitok vagyunk az 

evilági és a túlvilági létben is. Ott 
az lesz a tiétek, amit a lelketek 
megkíván és ott azt kapjátok, 

amit csak kértek.” 

32. „Vendéglátásként Megbocsátótói 

és Megkönyörülőtől.” 

33. Ki mondhatna szebb szót annál, 
mint az, aki Allah-hoz fohászkodik 
és j óravaló módon cselekszik és azt 

mondja: „Én bizony a muzulmánok 

közül való vagyok.” 

34. A jó cselekedet nem egyenlő a 

rosszal. Valami jobbal tartsd távol 

(a rosszat)! És íme, ami közted és 

közte ellenségeskedésnek tűnt, 
most olyan mint az igaz barát. 

35. Csak azok részesülhetnek ebben, 
akik állhatatosak és azok, akik 
nagy szerencse birtokosai. 

<$>^J 
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1 Az „Egyenes Úton járnak” rész egyetlen arab ige fordítása, nevezetesen: istaqámü. 
Ennek magyarázata a kommentátorok szerint: Akik minden cselekedetüket Allah-nak 

szentelik és mindenben Allah-nak engedelmeskedve cselekszenek, összhangban azzal, 

amit Allah, a Magasztos törvényileg rendelt el a számukra. 
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36. Ha a sátántól valami gonosz 

sugallat érne téged (Muhammad- 
Allah áldja meg és adjon Neki 
örök üdvösséget), akkor Allah- 

hoz menekülj segítségért! Mert Ő 

a Halló és a Tudó. 

37. Az Ő Jelei közül való az éjszaka 

és a nappal és a Nap és a Hold. De 
ne boruljatok le a Nap előtt, se a 
Hold előtt! Ám boruljatok le 

Allah előtt, Aki ezeket teremtette1! 

Ha tényleg Őt szolgáljátok. 

38. És ha ők túl büszkék (ahhoz, hogy 
így tegyenek)- úgy azok, akik a te 

Uradnál vannak (Angyalok), éjjel¬ 

nappal magasztalják Őt és ők nem 
lankadnak. 

39. Az Ő Jelei közül való az is, hogy 
látod a földet alázatosan 
(terméketlennek), ám ha vizet 

küldünk le rá, megrázkódik és 

sarjadni kezd. Bizony az, Aki 

életre keltette azt, Ő életre kelti a 

halottakat. Ő mindenre képes! 

40. Azok, akik istentagadást követnek 

el a Mi Jeleinkkel, ők nem 

maradhatnak titoknak Előttünk. 

Vajon annak jobb-e, aki a Tüzbe 
vettetik, vagy annak, aki a 
Feltámadás Napján biztonságban 

jön. Csináljátok azt, amit akartok! 

Bizony Ő mindenről tud, amit ti 

tesztek. 

Síwá 

\‘Á ^ <3? jd? 
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1 A tudós Abü Yaclá jegyezte le, Gábir-tól (Allah legyen elégedett vele), aki mondta: 

Allah Küldötte (Allah áldja meg és adjon neki örök üdvösséget) mondta: Ne 

szidalmazzátok az éjszakát, se a nappalt, se a napot, se a holdat, se a szeleket! Hiszen 

ezek könyörületként küldettek el egy néphez, vagy büntetésként egy másik néphez. 
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41. Azok, akik hitetlenek az Intéssel 

(a Korán) szemben, azután, hogy 

eljött hozzájuk (büntetésben 

részesülnek). Hatalmas írás ez. 

42. Hamisság nem érhet el hozzá sem 
elölről, sem hátulról. A Bölcstől és 
Áldottól származó kinyilatkoztatás 
ez. 

43. Neked is csak az mondatik, ami 
az előtted járt Küldötteknek 
mondatott: „A te Urad a 

megbocsátás és a fájdalmas 

büntetés Birtoklója.” 

44. Ha idegen (nem arab nyelvű) 

Koránná tettük volna, azt 
mondanák: „Miért nem 

magyaráztattak meg világosan a 

versei? Hogyan lehet (a Könyv) 

idegen (nyelvű) és (a Küldött) 

arab? Mondd: „Azok számára, 

akik hisznek ez Útmutatás és 
gyógyulás. Ám azoknak, akik 
nem hisznek, a fülükben süketség 
van és vakság az a számukra. Ők 

azok, akiket távolból szólítanak.” 

45. Korábban Müsá-nak (Mózesnek) 
adtuk a Könyvet. Ám vita 
keletkezett vele kapcsolatban, és 

ha nem lett volna egy szó 

korábban az Uradtól, akkor már 

döntés született volna közöttük. 

Zavaró kétségek között vannak 
miatta. 

46. Aki j óravaló módon cselekszik, 

az magának teszi azt. Ám, aki 

rosszat tesz, az maga ellen teszi 

azt. A te Urad nem igazságtalan a 

oIjLpJ> Aj 
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hívő szolgákkal1. Guz’25. Hizb49. 

47. Ő az, Aki megtartotta (Magának) 

az Óra tudását. Egyetlen gyümölcs 

sem léphet ki a burkából, egyetlen 

nőstény sem lehet terhes és nem is 

szülhet csak az Ő tudásával. És 
azon a Napon, amikor így szólítja 

őket: uHol vannak a társaim?” Azt 

mondják: tcHírül adjuk Neked, 

hogy nincs köztünk egyetlen tanú 

sem. (a társításra)” 

48. És eltévelygett tőlük az, amihez 

korábban fohászkodtak. És úgy 
gondolják nincs a számukra 

menekülés. 

49. Az ember (a hitetlen) nem fárad 

bele abba, hogy a jóért 
fohászkodjon. Ám ha baj éri 

reményt vesztett és szomorú. 

50. És ha megízleltetjük vele a 

Tőlünk származó könyőrületet, 

bt ' üt 
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1 Abü Müsa-tól, aki a Prófétától (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget), aki 

mondta: A Muzulmánok, zsidók és keresztények példázata olyan, mint azé a férfié, 

aki munkásokat fogadott fel, akik dolgoztak neki reggeltől az éj beálltáig- megszabott 

bérért. Ők a nap feléig dolgoztak neki. Majd mondták: Nekünk nincs szükségünk arra 

a bérre, amit te megszabtál nekünk. Amit dolgoztunk tekintsd semmisnek! A férfi 

mondta nekik: Ne cselekedjetek így, fejezzétek be a munkátokat! És vegyétek el teljes 

fizetségeteket! Ám ők ezt megtagadták és elmentek. Utánuk két másik munkást 

fogadott fel. így szólt hozzájuk: fejezzétek be a munkát és tiétek lesz a teljes bér, amit 

a korábbiaknak megállapítottam. Dolgoztak ezek is egy keveset, míg el nem érkezett a 

délutáni ima ideje. Mondták: Amit dolgoztunk semmis. Maradjon tiéd a bér, amit 

nekünk ígértél. Mondta nekik: Fejezzétek be a munkát! A napból már csak kevés idő 

volt hátra. Ám ők ezt megtagadták. Ekkor más embereket fogadott fel. Azok a nap 

végéig dolgoztak, míg a nap le nem nyugodott. Ezek megkapták a két korábbi csoport 

bérét is. Ez az ő (muzulmánok) példázata és ennek a fénynek a példázata, amit ők 

elfogadtak. Al-BuhárT Sahih-ja, No, 2151 A zsidók nem fogadták el Jézus küldetését, 

munkálkodásuk semmis. Ehhez hasonlóan a keresztények nem fogadták el 

Muhammad (Allah áldja meg és adjon neki örök üdvösséget) küldetését, így 

munkálkodásuk semmis. 
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azután, hogy csapás érte, azt 

mondja: J3zjár nekem. És nem 

hiszem, hogy az Óra be fog 

következni. És ha visszavitetek az 

Uramhoz, akkor Nála bizton a 

legjobb vár rám.” Mi azonban 
tudatni fogjuk a hitetlenekkel azt, 
amit tettek és megkóstoltatjuk 

velük a súlyos büntetést. 

51. Ám, amikor kegyelmet bocsátunk 
az emberre elfordul és 

eltávolodik. Ám ha csapás éri, 
akkor hosszasan fohászkodik. 

52. Mondd: uHogyan vélekedtek? Ha 

ez (a Korán) valóban Allah-tól 

való és ti hitetlenek vagytok vele 

szemben, ki tévelygőbb annál, 
mint az, aki messzemenően 

széthúzásban van?” 

53. Mi meg fogjuk mutatni nekik a 
Jeleinket1 a horizontokon2 és 

önmagukban, míg világossá válik 

a számukra, hogy ez (a Korán) az 
Igazság. Talán nem elég, hogy a 

te Urad minden dolog Tanúja?” 

54. De nekik kétségeik vannak az 

Urukkal való találkozás felől3. 
Ám Ő mindent körbe fog. 

<*Á>ÍUj 
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1 Bizonyítékainkat és érveinket, hogy ez a Korán tényleg a Magasztos Allah 

kinyilatkoztatása. 

2 Ennek magyarázata: A győzelmek által, a különböző országok meghódítása által és 

az Iszlámnak a más vallások felett aratott győzelme által. 

1 Tagadják a halál utáni feltámadást és a Teremtőhöz való visszatérést. 
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A Tanácskozás /42./ 
As-Sürá1 c. szúra. 
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Mekkái. 

A 23-24-25 és 27-es versek Medinai eredetűek. 

Verseinek száma: 53. 

A Fussilat c. szúra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 

nevében 
Z* 

1. Ha-Mim. 

2. cAyn-Sln-Qáf 

3. így ad Neked {Muhammad- Allah 

áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) Allah, a Hatalmas és 
a Bölcs sugallatot és azoknak, 
akik előtted voltak. 

4. Övé minden, ami az egekben és a 

földön van. Ő a Magasságos és a 

Hatalmas. 

5. Az egek majdnem meghasadnak 
egymás fölött (az Ő 

magasztosságától). Az Angyalok 

az ő Uruk iránti hálát zengik és a 
földön lévők bocsánatáért 

esedeznek (a földiek számára 

kérik). Bizony Allah a 

Megbocsátó és a Megkönyörülő. 

6. És azok, akik Helyette más 

támogatókat2 választanak, (holott) 

Allah az őrzőjük. Te (Muhammad- 
Allah áldja meg és adjon Neki 

örök üdvösséget) nem vagy felelős 

értük. 

05^ 

ZjJ&j 

1 A szúra címe a 38. versből ered. 

2 ‘awliyá’u’ jelentése: segítő, támogató, őrző, védő. 
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7. Ekképpen sugalltunk neked egy 

arab Koránt, hogy intsed általa a 

Városok Anyját (Mekka), és a 

körülötte lévőket'. És hogy intsél 

a Gyülekezés Napját illetően, 

amelyhez nem férhet kétség. Egy 

csoport a Paradicsomban2 és egy 
csoport a Pokolban3 lesz. 

8. Ha Allah akarta volna egy néppé 

tette volna őket. Ám 0 azt engedi 
az Ő kegyelmébe, akit akar. A 

bűnösöknek nincs segítőjük, sem 

pedig támogatójuk. 

9. Avagy Rajta kívül (helyette), 
választottak támogatókat? Ám 

Allah a valódi Támogató! 0 az, 

Aki életre kelti a halottakat. 0 

mindenre képes. 

10. Ha valamiben nézeteltérés támad 

közöttetek, annak eldöntése Allah- 

ra tartozik. íme, ilyen Allah! Az 

én Uram, Őrá támaszkodom, és 

Őhozzá fordulok igaz 

megbánással. 

11. Az egek és a föld Teremtője! 

Magatokból teremtett nektek 

párokat és az állatokból is párokat 

formált, így teremtve benneteket. 

Nincs Hozzá hasonló! Ő a Halló 

és a Látó. 

12. Övé az egek és a föld összes 

'á$j 

Sí lf5 

0 

Ctif 

&j\j» ufó j ííJ\ 

© & 
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1 A többi városokat és országokat, a föld különböző részein. 

2 Akik hittek Allah-ban és követték azt, amit Allah Küldötte (Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget) hozott el. 

3 Akik nem hittek Allah-ban és nem követték azt, amit Allah Küldötte (Allah áldja 

meg és adjon Neki örök üdvösséget) hozott el. 
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kulcsa1. Annak biztosít megélhetést, 
akinek akar, máskor szűkebben 

mér. 0 mindennek a Tudója. 

13. 0 azt az utat szabta nektek 

törvényül a vallásban, amit Nüh- 
nak (Noé) is elrendelt és, amit 
neked (Muhammad - Allah áldja 
meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) is sugalltunk és amit 

Ibrahim-nak (Ábrahám), Masá¬ 

nak (Mózes), és c/íö-nak (Jézus) 
is megparancsoltunk. (Azt,) hogy: 
„Tartsátok fenn a vallást és ne 

szakadjatok csoportokra!” 

Nyomasztóan hat a társítókra, 

amire te (Muhammad- Allah áldja 
meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) szólítod fel őket. Ám 

Allah kiválasztja arra, akit akar, 

és azt vezeti arra, aki őszinte 

megbánást mutat. 

14. Ám csak azután szakadtak 

csoportokra - az egymás iránti 

fondorkodásból - miután eljött 

hozzájuk a Tudás. És ha nem jött 

volna korábban a Te Uradtól egy 

Szó, egy meghatározott ideig, 
úgy már ítélet született volna 
róluk. Bizony, akik utánuk örökül 

kapták a Könyvet, azok gyötrő 

kétségben vannak felőle. 

15. Ezért szólíts fel (erre a Vallásra, 

az Iszlámra)! És az Egyenes Úton 
járj! Ahogyan erre parancsot 

cddd) 

'iát 

© 4^4 6* 

C.WU jJ: i lAJ 

)hj\ 

1 Ahogyan az már a 39:63-as Versben is elhangzik. Itt az arab eredetiben a 4maqálldu’ 

szó szerepel. A Kommentátorok ezt magyarázzák: kulcsoknak, tárházaknak. A 

lényeg Ő az, Aki mindenki és minden fölött rendelkezik és uralkodik. 
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kaptál, és ne kövesd az ő 
csábításaikat! És mondd: „Hiszek 
abban, amit Allah írásként 
lebocsátott. És azt a parancsot 
kaptam, hogy igazságos legyek 

közöttetek! Allah a mi Urunk és a 
ti Uratok. Nekünk megvannak a 

magunk tettei és nektek is 
megvannak a ti tetteitek. Ne 

legyen vitatkozás köztünk és 
köztetek! Allah majd összegyűjt 
bennünket, Hozzá vezet az út1.” 

16. Akik Allah-ról vitáznak azután, 
hogy az (az Iszlám, az Allah-ban 
való hit, és a Küldött -Allah áldja 
meg és adjon Neki örök 
üdvösséget- igaznak tartása) 
elfogadtatott (az emberek által), 

azok érvelése érvénytelen az ő 
Uruknál. Haragvás rájuk és 
kemény büntetés jár nekik. 

17. Allah az. Aki lebocsátotta a 

Könyvet az Igazsággal, és a 
Mérleget. És te (Muhammad- 
Allah áldja meg és adjon Neki 
örök üdvösséget) nem tudod, 
hogy talán az Óra már közel van. 

18. Akik nem hisznek abban, azok 
siettetik azt. Ám, akik hisznek 

azok remegnek tőle. És tudják, 
hogy az maga az Igazság. Azok, 
akiket kétség gyötör az Órával 
kapcsolatban, azok messze 

mutató tévelygésben vannak. 

19. Allah kegyes az Ő szolgáival 
szemben. Azt látja el 

U Jjo ÓÁ') 

cr* ójJí <dö 

Fordítható még így is: Hozzá lesz majdan a visszatérés. i 
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gondoskodásával, akit akar. Ő az 
Erős és a Hatalmas. 

20. Aki a Túlvilág szántóföldjét 

akarja1, megnöveljük neki a 
szántóföldjét. Ám, aki az evilági 

élet szántóföldjét akarja, adunk 

neki belőle, de neki nem lesz 
részesedése a Túlvilágon. 

21. Vagy társaik vannak, akik új utat 

mutattak nekik a vallásban, amire 

Allah nem adott engedélyt. Ha nem 

hangzott volna már el a döntés 
szava, akkor már ítélet született 

volna közöttük. A bűnösöknek 

fájdalmas büntetés jár. 

22. Látni fogod majd a bűnösöket, 

amint rettegnek attól, amit 
megszereztek, midőn az elközeleg 
a számukra. Ám, akik hisznek és 

jótetteket cselekszenek, ők a 

Paradicsom Kertjeiben lesznek. 

Övék lesz minden, amit akarnak, 
az ő Uruknál. Ez bizony a nagy 
Kegyelem. 

23. Ez az, amit Allah örömhírként közöl 

az Ő szolgáival. Akik jótetteket 

cselekszenek és hisznek. Mondd 

(Muhammad- Allah áldja meg és 
adjon Neki örök üdvösséget): „Nem 

kérek ezért tőletek fizetséget csupán 

a rokonok közötti szeretetet.” Aki 

valami jót tesz, annak jóval tetézzük 
azt meg. Allah Megbocsátó és 

Hálásan Fogadó (azok cselekedeteit, 
akik Iránta engedelmesek). 

j/aj J4y 

‘Sy 

(§5 

1 
Elérni a tettei és a cselekedetei által. 
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24. Vagy azt mondják: „Hazug 
dolgokat talált ki Allah ellen.” 

Ám ha Allah akarja lepecsételi a 

szívedet. Allah eltörli az igaztalan 
hamisságot, és megvalósítja az 
Igazságot az Ő szavai által. Ő a 

lelkek titkainak ismerője. 

25. Ő az, Aki elfogadja a megbánást 

az Ő szolgáitól és megbocsátja a 

rossz cselekedeteket1. És Ő tudja, 
hogy ti mit tesztek. 

26. Válaszol azok (fohászkodására és 

könyörgésére), akik hisznek és 

jótetteket cselekszenek, túláradó 
kegyelméből sokszorosan 
megnövelve ad nekik. A 

hitetleneknek pedig kemény 

büntetés jár. 

27. Ha Allah túl bőkezűen osztaná a 
gondoskodást az Ő szolgáinak, 

akkor azok túlkapásokra 
vetemednének a földön. Ő csupán 

a Neki tetsző mértékben bocsát 

le a szolgáinak. Látja és ismeri 

1 Saddád bin Aws (Allah legyen elégedett vele) hagyományozta a Prófétától (Allah 

áldja meg és adjon neki örök üdvösséget): A legkiválóbb bocsánatkérés az az, ha 

így szólsz: (Allahumma Anta Rabbi la Haha illa Anta. Halaqtaní wa and cabduka 

wa and calá cahdika wa wacdika ma-statdtu acüdu Bika min sárrá ma sanactu 

abüu Laka bi-nfmatika calayya wa abü’u Laka bi-danbi fa-gfir li fa-innahu la 

yagflru-d-dunüba illa Anta). Majd (a Próféta-Allah áldja meg és adjon neki örök 

üdvösséget) hozzátette: Aki elmondja ezt nappal, mély meggyőződéssel és azon a 

napon meghal, még az est beállta előtt, abban az esetben ő a Paradicsom népe közé 

tartozik. Aki pedig éjjel mondja el azt, mély meggyőződéssel, még a reggel beállta 

előtt, akkor ő a Paradicsom népe közé tartozik. Al-BuhárI Sahlh-ja. 5947. A fohász 

jelentése: Ó, Uram, Allah! Te vagy az én Uram! Nincs más isten, csak Te! Te 

teremtettél meg engem. Én pedig a Te szolgád vagyok, aki hü (a Neked tett) 

szerződéshez és ígérethez- amennyire csak képes. Hozzád menekülök azon rossz 

elől, amit elkövettem. Bevallom és elismerem Előtted minden könyörületedet, 

amelyet irántam gyakoroltál. Megvallom Neked minden bűnömet. Bocsáss hát meg 

nekem! Hiszen nincs más, aki megbocsáthatná a bűnöket, csak Te! 
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az Ő szolgáit. 

28. 0 az, Aki záport bocsát le, azután, 

hogy reményvesztettek voltak, és 

szétteij eszti az Ő irgalmát. Ő a 

Gondoskodó és az Áldott. 

29. Az Ő Jeleiből való az egek és a föld 

megteremtése, és az, hogy állatokat 

terjesztett el bennük. Ha úgy akaija 

képes azok összegyűjtésére. 

30. És ha bármi csapás ér benneteket, 

akkor az amiatt van, amit a kezetek 

megszerzett (követett el). Jóllehet 

Ő sok dolgot megbocsát. 

31. Képtelenek vagytok 
megakadályozni (és megmenekülni 
a büntetésétől) a földön. Allah 

helyett nincs nektek támogatótok 

és segítőtök. 

32. Az Ő Jelei közé tartoznak a 

tengeren tovasuhanók (a hajók), 

amelyek olyanok, mint a 

felmagasodók (mintha hegyek 
lennének). 

33. Ha akarja lecsendesíti a szelet és 

akkor azok a (tenger) felszínén 
mozdulatlanok lesznek. Bizony 
ebben jelek vannak minden 

állhatatos és hálás számára. 

34. Vagy pusztulást hoz azokra azért, 
amit megszereztek maguknak. 

Jóllehet 0 sok mindent 

megbocsát. 

35. Azok, akik vitatkoznak a Mi 

Jeleinkről, azok tudják, hogy 

nincs menekvés. 

íj)j&l 
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36. Bármit is kaptatok, az csak az 
evilági lét élvezete. Ám, ami Állati¬ 
nál van az jobb és maradandóbb 

azoknak, akik hisznek és az ő 

Urukra hagyatkoznak. 

37. És azok, akik kerülik a nagy 
bűnöket és az alantas fertelmeket1 
és ha haragvóak, akkor 

megbocsátanak. 

38. És azok, akik felelnek az ő Uruk 

hívására és megtartják az imát 

0as-salátu) és ügyüket egymás 
között tanácskozás (sürá) útján 

beszélik meg és abból, amit Mi 

juttattunk nekik adakoznak. 

39. És azok, akik ha zsamokoskodás 

éri őket, segítenek (magukon). 

40. Egy rossz cselekedet jutalma egy 
hozzá hasonló rossz cselekedet. 
Aki azonban megbocsát és kész azt 

jóvátenni, annak jutalma Allah-nál 

van. Ő nem szereti a bűnösöket. 

41. Azok, akik segítenek magukon, 

azután, hogy jogtalanság, bűn 

érte őket, azokkal szemben nincs 

mód (büntetésre, számonkérésre). 

42. Azokkal szemben van ennek útja, 

akik bűnösen viselkednek az 
emberekkel és zsarnoki 
erőszakossággal ténykednek a 

földön, jogtalanul. Ezeknek 

fájdalmas büntetés jár. 

43. Ám, ha valaki állhatatosan 

)p>\* $ 

©0 

'ír ^ ^ < ^9-r ^ / / * $ s- 

(j) jJüaft Jp, 0^9 

4>\ i 

1 Itt az arab szövegben az al-fawahisu szó szerepel, ami még jelentheti a törvénytelen, 

házasságon kívüli szexuális életet is. 
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türelmes és megbocsát, az bizony 
a dolgok eltökéltségéből ered. 

44. Ám, akit Allah a tévelygésbe 
irányít, annak utána nem lesz 

támogatója. És látod a bűnösöket 
azután, hogy meglátták a 
büntetést, azt mondják: „Van-e 
útja a menekülésnek?” 

45. És látod őket felsorakozni ott (a 

Pokolban), porig alázva, rejtett, 
sanda pillantásokat vetve. A hívők 
azt mondják: „Bizony kárvallott 

vesztesek azok, akik a Feltámadás 
Napján magukat és családjukat 

elveszejtették. Bizony a bűnösök 

folytonos büntetésben lesznek.” 

46. Nem lesznek nekik támogatóik, 
akik Allah helyett segíthetnék 

őket. Akit Allah a tévelygésbe 

visz, annak nincs kiútja. 

47. Válaszoljatok az Uratok 

szólítására1, mielőtt még elérne 

egy olyan Nap, amelyet Allah 
nem hárít el. Azon a Napon nem 

leltek menedékhelyre és tagadni 
sem tudtok. 

48. És ha elfordulnak. Mi nem azért 
küldtünk Téged (Muhammad- 
Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget), hogy felügyelj rájuk. 

A Te dolgod csupán a továbbadás. 
Ha megízleltetjük az emberekkel a 
Kegyelmünket, akkor boldogok. 

Ám ha valami rossz dolog éri őket 
azért, amit kezük korábban 

J§. ^ ^ 't y "t a ^ 

Ű SÍ \ Sí i üli ói Üáj-iS- 

1 Ezen felszólítás nem más, mint az Iszlám elfogadása. 
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elkövetett, akkor hálátlan az ember. 

49. Allah-é az egek és a föld királysága. 
Azt teremt, amit akar. Akinek akar 
annak lány gyermeket ad, akinek 
akar annak fiú gyermeket ad. 

50. Vagy fiúkat és lányokat 
együttesen ad. Akit akar azt 

meddővé, terméketlenné tesz. Ő a 

Tudó és a mindenre Képes. 

51. Az emberrel nem történhet meg 
az, hogy Allah beszél hozzá, 

hacsak nem: sugallat útján, vagy 

függöny mögül1, vagy egy 
Küldöttet küld, aki az Ő 
engedelmével sugallatot juttat el. 

Ő Magasságos és Bölcs. 

52. így sugalltunk Neked (Muhammad- 
Allah áldja meg és adjon Neki 

örök üdvösséget) Rüh-ot 
(kinyilatkoztatás és könyörület)2 a 
mi Parancsunkról. Eleddig nem 

tudtad mi az a Könyv és a hit3. De 

fénnyé tettük azt (ezt a Koránt) és 

azt vezéreljük a szolgáink közül 

általa, akit akarunk. És Te 
{Muhammad- Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget) az 

Egyenes Útra vezetsz. 

53. Allah Útjára! Övé az, ami az 
egekben van és az, ami a földön 
van. Vajon nem Allah-hoz 

témek-e meg a dolgok? 

bí 
rfw 

5j (jő 

ífj) 

lyt db) 

állj Í2 

1 Ahogyan az Mózes (béke reá) esetében is történt. 

2 A rüh szó szótári jelentése: lélek. Ám a kommentátorok itt a ‘kinyilatkoztatás és 

könyörület’ szavakkal értelmezik, tehát maga a Kegyes Korán. 

3 Nem ismerted azon részleteket, amelyek a számodra rendeltettek el a Nemes 

Koránban. 
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A Díszek /43/ 
Az Az-Zuhrufu1 c. szúra. 

Mekkái. 

Az 54-es vers Medinai eredetű. 

Verseinek száma: 89. 

Az As-Sucara’u c. szúra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 

nevében 

1. Ha -Mim. 

2. A világos írásra (a Koránra, ami 
mindennek a magyarázatát 
tartalmazza). 

3. Arab Koránná tettük azt, így talán 

felfogjátok azt2 az eszetekkel! 

4. Bizony az (a Korán) Nálunk van, 
az írás Anyjában3. Magasztos és 
bölcs az. 

5. Vajon elfordítsuk-e tőletek az Intést 
mert egy olyan nép vagytok, 

amely túlzásokba esik? 

6. És mennyi Prófétát küldtünk már 
a korábban éltekhez? 

7. Egy Próféta sem érkezett el 

hozzájuk, hogy ne gúnyolódtak 
volna vele. 

0 jő 

8. Tőlük erősebb és bátrabb népet 
pusztítottunk Mi már el. Ilyen 
volt a hajdanvoltak példája. 

9. Ha megkérdeznéd őket ki 

teremtette az egeket és a földet, 
azt felelnék: <4A Hatalmas és a 

1 A szúra címe a 35. versből ered. 

2 Szem előtt tudjátok tartani intelmeit, tanításait, tilalmait és parancsait. 

3 A Jól Őrzött Táblán, al-Lawhu-l-Mahfuzu. 
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Tudó teremtette azokat.” 

10. Aki pihenőhellyé tette nektek a 

földet és utakat rakott le nektek 

rajta. Talán az Igaz Útra 
vezéreltettek! 

11. Aki az égből vizet bocsátott le, 
meghatározott mennyiségben, 

amely által új életre keltette a 

halott földet. így hozattok ti 

is elő. 

12. Aki megteremtette mindennek a 

párját és hajókat és állatokat adott 

nektek, amelyekkel utazhattok, 

13. Hogy a hátukra szállhassatok és 
miután a hátukra szálltatok, 
megemlékezzetek az Uratok 

kegyelméről és mondjátok: 
„Magasztaltassék az, Aki mindezt a 

mi szolgálatunkra kényszerítette. Mi 

ezt nem tudtuk volna megtenni.1” 

14. „Mi bizony Urunkhoz vesszük 
utunkat!” 

15. Ők bizony az Ő szolgái közül 

(f) 

(f) 

A hátasállatra, hajóra szállás, egyáltalán közlekedési eszközre szállás módjához: 

Imám Ahmad mondta: CA1I bin Rabf a-tól maradt fenn, aki mondta: Láttam CAU -t 

(Allah legyen elégedett vele, amint a hátas állatához ért, és mikor az egyik lábát a 

kengyelbe tette, azt mondta: Bi-smi-Lláhi (Allah nevében). Miután felült rá azt 

mondta: al-hamdu li-Lláhi (Hála legyen Allah-nak!) (Magasztaltassék az. Aki 

mindezt a mi szolgálatunkra kényszerítette. Mi ezt nem tudtuk volna megtenni.). 

Majd háromszor hálát adott Allah-nak, majd háromszor Allah nagyságát hirdette 

majd ezt mondta: 'subhánaka, Iá Haha illa Anta (Magasztaltassál! Nincs más isten 

csak Te!) Bűnt követtem el magam ellen, bocsáss meg nekem. Majd nevetett. 

Mondtam neki: Min nevettél? Ó, Hívők Ura! Mondta: Láttam Allah Küldöttét 

(Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) amint úgy csinált, ahogyan én 

most. Majd nevetett. És én mondtam: Min nevettél? Ó, Allah Küldötte! Ő pedig 

mondta: Az Úr csodálkozik az Ő szolgáján, amikor az mondja: 'Uram! Bocsáss 

meg!' Majd Mondta: 'Az Én szolgám tudja, hogy Rajtam kívül, senki más nem 

bocsátja meg a bűnt.' 
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részként Mellé helyeznek1. Az 

ember bizony világosan 
háládatlan. 

16. Es vajon abból, amit teremtett 

lányokat vett magához? És 

nektek fiúkat adott? 

OÚj a-5, jh 

17. És ha egynek közülük azt a hírt 

hozzák - amellyel a 

Könyörületessel szemben 

példálózott (a leány gyermek 

születését) - az arca komoran 

sötétté válik és haragvóvá lesz. 

18. Vagy az, akit ékek és díszek között 
neveltek fel (a nő) és az a vitában 

nem világos. 

19. És az Angyalokat, akik a 

Könyörületes szolgái, 

nőneműeknek tartják. Talán jelen 

voltak a megteremtésüknél? 

Felíratik tanúságuk és 

megkérdeztetnek erről. 

20. Azt mondják: tcHa úgy akarta 

volna a Könyörületes, nem 
szolgáltuk volna őket.” Nincs 

nekik erről tudásuk, csak 

találgatásokra hagyatkoznak. 

21. Vagy talán korábban írást adtunk 
volna nekik, amelyhez 

ragaszkodhatnak? 

22. Nem! Ők azt mondják: ttMi 

apáinkat egy közösség szabályai 
szerint élve találtuk, mi az ő 

► ^ o . s''*- ^ ^ 

ulj\ 

(!) 

^4) U cLmjj) \ÍJ 

1 Azt állítva, hogy a Magasztosnak gyermeke lenne, és azok egyenlőek lennének 

Vele. Es ugyanúgy kellene azokat is szolgálni. Vagy bizonyos állatokat kijelölve 

Allah-nak, bizonyosokat a bálványaiknak, ehhez lásd a 6:136-os Verset! 
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nyomdokaikon vezéreltetünk.” 

23. Hasonlóan ehhez, nem küldtünk 
Előtted (Muhammad- Allah áldja 
meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) egy Küldöttet sem, 

egyetlen városba sem, hogy 
annak előkelői ne azt mondták 
volna: „Mi apáinkat egy közösség 

szabályai szerint élve találtuk, mi 
az ő nyomdokaikon haladunk.” 

Hizb50. 

24. Azt mondta (az intő): „Még ha 

igazabb útmutatással jöttem is 
hozzátok mint, amin apáitokat 
leltétek?” Azt mondják: „A ti 

küldetésetekkel szemben mi 

hitetlenek vagyunk.” 

25. Bosszút álltunk rajtuk. Figyeld 

csak meg mi lett a sorsa a 

meghazudtolóknak! 

26. Midőn Ibrahim (Ábrahám) azt 

mondta az apjának és a népének: 

„Nekem semmi közöm1 sincs 

ahhoz, amit ti szolgáltok.” 

27. „Csak Ahhoz2, Aki megteremtett 

engem, majd Ő fog engem az 

Igaz Útra vezetni.” 

28. És az utódai között fennmaradó 

szóvá tette ezt3. Talán 

visszatérnek4! 

ifiéi} j ifikíáfá 

^i>y^Á 

1 A 'nekem semmi közöm ahhoz’ részt lehet így is fordítani: ‘én mentes vagyok attól’ 

2 Csak Ahhoz van köze, Aki megteremtette őt és Ő nem más, mint a Magasztos 

Allah. 

J Az egyistenhit megváltásának szavait: ‘La Haha illa-Llah ’ ‘Nincs más isten csak 

Allah’ 

4 Talán bűnbánatot mutatnak Allah iránt és okulnak az Intésből. 
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29. De Én engedtem, hogy ezek és 

apáik élvezzék1, míg el nem jön 

hozzájuk az Igazság és a világos 

Küldött (Muhammad - Allah 

áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget). 

30. Ám miután elérkezett hozzájuk 

az Igazság, azt mondták: „Ez 

varázslat, mi nem hiszünk 

abban.” 

31. Azt mondják: „Miért nem 

bocsáttatott le ez a Korán a két 

város (Mekka és Tá ’if) egy 

hatalmas emberére?” 

32. Talán ők azok, akik felosztják az 

Urad könyörületét? Mi osztjuk 

szét közöttük az evilági 

megélhetésüket. És egyeseket 
mások fölé emeltünk fokokkal, 

hogy egyikük a másikukat 

szolgálatába foghassa. Ám a te 

Urad könyörülete jobb annál, 

mint az, amit ők összegyűjtenek. 

33. És ha nem válnának az emberek 

egyetlen közösséggé, akkor 

azoknak, akik hitetlenek a 

Könyörületessel szemben, olyan 
házakat adnánk, amelyek teteje 

ezüstből van, és fokokat, 
amelyeken felmehetnek. 

34. És a házaiknak ajtókat és ágyakat, 

amelyekre lefeküdhetnek. 

35. És (aranyból való) díszítéseket és 
díszeket. Ám ez csak az evilági 

@0 

Az evilági élet múlandó örömeit. 
í 
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élet gyönyöre. A Túlvilág az 

istenfélőké, (az) a te Uradnál 

(van). 

36. Aki rövidlátásában elfordul a 
Könyörületesről történő 
megemlékezéstől, egy sátánt 
rendelünk ki mellé, összekapcsolt 

társa (qarin) lesz az neki. 

37. És ezek letérítik az Útról, miközben 
ők azt hiszik, hogy az Igaz Úton 
vezéreltetnek. 

/ A' \ 

38. Míg majd eljön Hozzánk, és azt 

mondja (a rossz társának): „0 
bárcsak köztem és közted a két 

napkelet távolsága lenne! Milyen 

rossz társ.” 

39. Ezen a Napon nem lesz 
hasznotokra - mivel bűnösök 

voltatok - az, hogy a büntetésben 

közösen részesültök. 

40. Vajon tudsz-e (Muhammad - 
Allah áldja meg és adjon Neki 

örök üdvösséget) hallást adni a 

süketnek, vagy vezetni a vakot, 

vagy azt, aki nyilvánvaló 
tévelygésben van? 

41. Még ha elviszünk is Téged 
{Muhammad- Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget), 
mindenképpen bosszút állunk 

rajtuk? 

42. Vagy ha megmutatnánk neked 

azt, amit megígértünk1 nekik? Mi 

bizony erre képesek vagyunk. 

i.vjk 'Juu 

£4>j\^ 

(jiü éú jyjfc jólJóLi 

1 A ‘ megígértünk’-nek fordított arab ige jelentheti még ‘fenyegettük őket’. 
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43. Erősen ragaszkodj (Muhammad- 

Allah áldja meg és adjon Neki örök 
üdvösséget) ahhoz, amire sugallatot 
kaptál! Te az Egyenes Úton jársz. 

44. Bizony Intés ez (a Korán) neked 

{Muhammad- Allah áldja meg és 
adjon Neki örök üdvösséget) és a 

népednek. Kérdést kaptok majd 
(erről). 

45. Kérdezd (Muhammad- Allah 

áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) meg azokat a 

Küldötteket, akiket előtted 
elküldtünk: Vajon rendeltünk-e 
más istent a Könyörületes helyett, 

akit szolgáljanak? 

46. Mi korábban elküldtük Müsd-1 
(Mózest) a Mi Jeleinkkel a 

Fáraóhoz és nemeseihez. És azt 
mondta: „Én a Világok Urának 

Küldötte vagyok!” 

47. Ám miután eljött hozzájuk a Mi 

Jeleinkkel, ők kinevették azokat. 

48. Mi csak olyan jelet mutattunk 

nekik, ami nagyobb minden 

korábbinál. Büntetésben 

részesítettük őket. Talán 
visszatérnek! 

49. Azt mondták (Mózesnek): „Ó 
varázsló! Fohászkodj a te Uradhoz 
értünk, mert szerződést kötött 

veled! Akkor, mi az Igaz Úton 

vezéreltetnénk.” 

„ ^ X 

P 

X l 

X * ^ ^ s 

50. Ám, miután levettük róluk a 

büntetést, ők megszegték (azon 

ígéretüket, hogy hisznek). 
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51. A Fáraó pedig szólította a népét 
és azt mondta: ttÓ népem! Talán 
nem az enyém Egyiptom uralma, 

ahol ezek a folyók alattam 
hömpölyögnek? Hát nem 
látjátok?” 

52. ttNem vagyok-e jobb, mint ez a 
megvetésre méltó, aki alig tud 

világosan szólni.” 

53. ttÉs miért nem dobattak le reá 
arany karkötők, vagy Angyalok 
jöttek volna kísérve őt?” 

54. Megvetette (a fáraó) a népét is. 
Ám ők engedelmeskedtek neki. 

Bűnös nép volt ez. 

55. Miután haragra gerjesztettek 

Bennünket, bosszút álltunk rajtuk 

és valamennyit vízbe fojtottuk. 

56. És korábban történt (okulandó) 
példázattá tettük őket a későbbiek 

számára. 

57. Midőn Mária fiát példaként 
említették, akkor néped 

hangoskodott tőle. 

58. Azt mondták: t6A mi isteneink 
jobbak, vagy ő?” Csak a vita 
miatt említették őt neked. Vitát 

kedvelő nép ez. 

59. Szolga ő (Jézus, cabdun, Allah 

szolgája), akivel szemben kegyet 
gyakoroltunk és példaképként 
állítottuk Izrael népének. 

60. Ám, ha azt akartuk volna 

Angyalokat teremtettünk volna 

közületek, akik utánatok 

Ói— 

^ jij í ^ 
í'Urj'' 
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c§) í)J^>~^y ^ ^ 1. 
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következnének a földön. 

61. Bizony ő (cIsá, Jézus, Mária fia) 

az Órajele1! Ne kételkedjetek 

abban! És kövessetek engem! Ez 

az Egyenes, Igaz Út! 

62. Ne térítsen el benneteket a sátán! 
Ő a ti világos ellenségetek. 

63. Miután Jézus eljött a nyilvánvaló 

bizonyítékokkal, azt mondta: „A 

bölcsességgel jöttem el hozzátok, 

hogy magyarázattal szolgáljak 
néhány dologban, amiben 

összekülönböztetek. Féljétek 

Allah-ot és engedelmeskedjetek 

nekem!” 

64. „Allah bizony az én Uram és a ti 
Uratok. Szolgáljátok hát Őt! Ez 

az Egyenes és Igaz Út.” 

65. Ám a pártoskodó csoportok 

közülük vitába keveredtek. Jaj a 

bűnösöknek, egy fájdalmas Nap 
büntetése miatt! 

66. Vámak-e mást, mint az Órát, 

amely meglepetésszerűen éri el 

őket, nem is veszik észre. 

67. Azon a Napon, egymás 

ellenségeivé válnak a barátok - 

kivéve az istenfélőket. 

68. (Az mondatik a hívőknek:) 

„Szolgáim! A mai Napon nincs 

rajtatok félelem és szomorúság.” 

69. Akik hittek a Mi Jeleinkben és 

ö\ sá2ís js 
© JÍ 

^ 13 -L->3í.'^ 

Az Óra, a Végső ítélet egyik jele az lesz, hogy Jézus, Mária fia visszatér a földre és 
harcolni fog ad-Daggál-al és le is győzi. 

i 
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muzulmánok voltak. 

70. Lépjetek be a Paradicsomba, ti és 
a feleségeitek, boldogságban! 

71. Arany edényeket és kupákat 
hordoznak körbe nekik. És 
azokban (mindaz megtalálható), 

amire a lélek vágyik, és gyönyör a 

szemnek. Öröklétben lakoztok ott. 

72. Ez a Paradicsom, amelyet 
örökségül kaptatok, azért, amit 

tettetek1. 

73. Rengeteg gyümölcs vár ott 
benneteket, amelyekből ehettek. 

74. A bűnösök pedig a Pokol 
büntetésében lesznek örökre. 

75. Nem kapnak enyhítést és 

nyomorult állapotban lesznek. 

76. Nem Mi követtünk el bűnt ellenük, 
hanem ők voltak a bűnösök. 

77. így szólnak: Ó, Malik (a Pokol 

Őrzője)! Döntsön rólunk a te 

Urad! Ő pedig így szól: „Itt 
fogtok maradni (örökre).” 

78. Mi bizony elhoztuk nektek az 

Igazságot2, ám a legtöbben 

közületek utálkoznak az Igazságtól. 

79. Vagy talán fondorlatot készítenek 

elő? Úgy Mi is fondorlatot 

készítünk elő. 

80. Vagy talán azt hiszik, hogy nem 
halljuk meg titkaikat és a titkos 

i 

0 ^>yyy jjyy 
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1 Korábban az evilági életetekben. 
2 Muhammad (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) által a Koránt. 
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beszélgetésüket? De igen! A 

Küldötteink (a megbízott 

Angyalok) feljegyzik azt. 

81. Mondd: t(Ha a Könyörületesnek 
fia lenne, úgy én lennék az első 

szolgáló.1” 

82. Magasztaltassék az egek és a föld 
Ura! A Trón Ura. Magasan felette 

áll Ő annak, amit Róla mondanak. 

83. Engedd őket összevissza beszélni 
és játszani addig, amíg nem 

találkoznak azzal a Nappal, 

amelyre ígéretet kaptak. 

84. Ő (Allah) az isten az égben és Ő 

az isten a földön. O a Bölcs és a 
Tudó. 

85. Áldassék Ő, Akié az egek és a föld 
királysága és (annak a királysága 

is), ami e kettő között van! Nála 

van az Óra tudása és Hozzá 
vitettek vissza. 

86. A közbenjárás terén azok, akik 

Helyette máshoz fohászkodnak, 

nem rendelkeznek semmivel. 

Kivéve azokat, akik az Igazságot 

tanúsítják és tudással 
rendelkeznek. 

87. Ha megkérdeznéd, ki teremtette 

őket, azt mondanák: uAllah!” 

Hogyan fordulhatnak el ennyire2? 

Ss 

Á lJj 

(jt j 

1 Nehezen értelmezhető mondat: ‘Ha a Könyörületesnek fia lenne’, ahogyan ezt ti 

hitetlenek állítjátok. Ám már maga ez a feltételezés is hamis és valótlan. Én 

(Muhammad- Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) lennék az első hívő 

szolga, aki tagadná ezt a lehetetlenséget és egyedül a Magasztos Allah-ot 

szolgálnám. Ld. Ibn Katlr Kommentárját! 

2 Allah, a Magasztos, szolgálatától, Aki teremtette őket. 
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88. (Allah-nak tudomása van a Küldött- 

Allah áldja meg és adjon Neki 

örök üdvösséget) mondásáról: ttÓ 
Uram! Ez egy olyan nép, amely 

nem hisz.” 

89. Fordulj (Muhammad - Allah áldja 
meg és adjon Neki örök 
üdvösséget) hát el tőlük! És 

mondd: ttBékesség. (salámun)” 
Majd meg fogják tudni. 

©o>! 
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l_ 

A Füst /44./ 
Az Ad-Duhanu1 c. szúra. i .. 

Mekkái. 

Verseinek száma: 59. 

Az Az-Zuhrufu c. szúra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 

nevében 

1. Ha’-Mim. 

2. A világos Könyvre (erre a 
Koránra)! 

3. Egy áldott Éjszakán (Laylatu-l- 

Qadr, az Elrendelés Éjszakája) 

nyilatkoztattuk ki. Mi bizony 

intők voltunk 

4. Abban (azon az éjszakán), 

elválasztódik minden bölcs dolog2. 

5. Tőlünk származó parancsként. 

Bizony Mi vagyunk az Elküldői. 

6. A te Uradtól származó 

könyörületként. Bizony Ő a Halló 

és a Tudó. 

7. Az egek és a föld Urától és (annak 

is), ami kettejük között van, ha 
szilárd a meggyőződésetek. 

8. Nincs más isten csak Ő {La ilaha 

illa Huwa)\ Ő kelt életre és Ő 
küld a halálba. Ő a ti Uratok, és a 

korábban élt elődeitek Ura. 

9. De nem! Ők kétségeik között 
játszadoznak. 

bS. ^ ^ ^ * 

ufjN 15 cSj 

Oíl 

1 A szúra címe a 10. versből ered. 

2 Minden, amit Allah már előre megírt: élet és halál időpontja, az emberről történő 

gondoskodás stb. 
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10. De figyeld csak meg, majd azon a 

Napon, amikor az ég tisztán látható 

füstöt hoz, 

11. Amely elborítj a az embereket! 
Fájdalmas büntetés ez. 

12. (Azt mondják majd) „Urunk! 
Vedd le rólunk a büntetést! Mi 
bizony hívők vagyunk.” 

13. Mit sem ér már az intés, hiszen 

már nyilvánvaló Küldött jött el 

hozzájuk. 

14. Majd elfordulnak Tőle 
(Muhammad- Allah áldja meg és 
adjon Neki örök üdvösséget) és 
azt mondják: „Másoktól tanulta a 

tudását és dzsinnektől 

megszállott.” 

15. Mi egy kicsit eltávolítjuk a 
büntetést. Ám ti visszatértek (a 

hitetlenségbe). 

16. Azon a Napon, amikor a 

leghatalmasabb erővel ragadjuk 
meg (a büntetéssel). Mi bizony 
bosszút állunk. 

17. Már előttük próbára tettük a 

Fáraó népét, egy nemes Küldött 

(Müsd, Mózes) jött el hozzájuk. 

18. (így szólva:) „Adjátok ide nekem 

Allah szolgáit1! Én egy őszinte 

Küldött vagyok hozzátok!” 

19. „És ne legyetek gőgösek Allah- 
hal szemben! Világos hatalommal 
jövök hozzátok.” 

)<_^\jsj}'.CjjJÍÍ 

íg) 
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Izrael gyermekeit. 
í 
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20. „Az Uramnál és a ti Uratoknál 
keresek menedéket attól, hogy 
megkövezzetek.” 

21. „Ha nem hisztek nekem, akkor 
maradjatok távol tőlem!” 

22. És az Urához fohászkodott 
(Mózes): „Ezek bizony egy bűnös 

nép.” 

23. (Allah sugallta neki:) „Éjszaka 

indulj útnak a szolgáimmal! 

Bizony követni fognak titeket.” 

24. „Hagyd a tengert szétválasztva! 

Bizony vízbe fulladó sereg ez.” 

25. És mennyi kertet és forrást hagytak 
hátra? 

>> 
Ojr^jc^rO^ m. 

26. És szántóföldet és nagyszerű 

lakhelyet. 

27. És földi gyönyöröket, amelyekben 

élvezetüket lelték. 

28. így történt. És egy másik népnek 
hagytuk örökül. 

29. Sem az ég, sem a föld nem sírt1 

miattuk. És nem kaptak 

haladékot. 

cLaj91^1 

\y Élij 3 j-éá ás Ö 
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30. Bizony megmentettük Izrael népét 

a megalázó büntetéstől. 

31. A Fáraótól. Bizony gőgös ő, a 

túlzásokba esők között. 

32. Tudással választottuk őket (Izrael 

fiait) ki a világokkal szemben 

\ y* ős tj-*1\iS*- 

1 A hívőért viszont az a hely, ahol halála előtt imádkozott és az égnek az a kapuja, 
amelyen a jó tettei emelkedtek fel, e kettő sír utána a halála után. V.ö. at-Tabarl 
kommentárjával! 
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(Mózes korára értve). 

33. És jeleket adtunk nekik, 

amelyekben világos próbatétel 

volt. 

34. Bizony ezek (a Qnrays törzs) azt 
mondják: 

35. „Csak ez egyszer halunk meg és 

nem lesz feltámadásunk.” 

36. „Hozzátok vissza apáinkat, ha az 
igazat szólók közül valók 

vagytok!” 

37. Hát ők a jobbak, vagy Tubba 
népe1 és azok, akik előttük voltak? 
Elpusztítottuk őket - bűnösök 

voltak. 

38. És nem játszadozásból teremtettük 

az egeket és a földet. Sem azt, 

ami e kettő között van. 

39. Igazsággal teremtettük azokat, de 

a legtöbbjük nem fogja ezt fel 

ésszel. 

40. A döntő szétválasztás (döntés) 
Napján lesz a kijelölt idejük 

mindegy ikőj üknek. 

41. Azon a Napon a mawld2 nem lesz 

a mawla hasznára semmiben sem. 

És nem lelnek ők segítségre. 

42. Csak az, akin Allah megkönyörül, 

mert O a Hatalmas és a 

Megkönyörülő. 

43. Bizony a Zaqqüm-fa (lesz) 

^ZL>jáJo 

sjt 

1 Jemeni nép. 
2 A mawla jelentése: közeli rokon, segítő, támogató. 
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44. A bűnös ennivalója. 

45. Olyan, mint a fortyogó olaj, 
amely a belsejükben forr. 

46. (Olyan ez) mint a forrásban lévő 
víz fortyogása. 

47. (Az mondatik) t.Ragadjátok meg 

őt (a hitetlent) és vezessétek a 

Pokol közepére!” 

48. 4tEzután a forró víz büntetését 
öntsétek a fejére!” 

49. u ízleld hát meg, hiszen (azt 
állítottad, hogy) te vagy a 

hatalmas és a kegyes.” 

50. 6iEz az, amit mindig kétségbe 
vontatok.” 

51. Az istenfélők pedig biztonságos 

helyen (a Paradicsomban) 

lesznek. 

52. Kertekben és patakok partjain. 

53. Egymással szemben lesznek, 

selyem és csillogó díszítésű 

ruhákat viselve. 

(fj) dl 

© ól. 

54. így van ez! És nagy szemű 
hurikat1 adtunk nekik feleségül2. 

1 Az arab szövegben itt a ‘bi-hürin cínin’ alak szerepel. Az cin szó jelentése 

egyértelmű: nagy szemű. Az alany esetben hürun szó jelentése már magyarázatot 

igényel. Egyes számban hawrau. Al-Halll Kitábu-l-cAyn c. szótárában ezt 

olvashatjuk: ‘siddatu bayádi-l- ayni wa siddatu sawádiha’ (A szemfehérje erősen 

fehér míg a szivárványhártya (írisz) erősen fekete.) 

2 Anas bin Malik hagyományozta a Prófétától (Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget), aki mondta: (Ha egy hívő meghal, neki Allah-nál minden jó megvan. 

Nem töltené el örömmel az, ha visszatérhetne az evilági életbe, még akkor sem, ha 

az övé lenne a világ és azzal együtt minden. Kivéve a mártírt, aki ismeri a 

mártíromság kiválóságát. Őt örömmel töltené el, ha visszatérhetne az evilági életbe 

és újra megölethetne. {Allah-ért, az Iszlámért, Allah Útján harcolva}) Al-BuhárI 

Sahih-ja N. 2642 



55. Mindenféle gyümölcsöt 
kérhetnek ott, biztonságban. 

56. Abban nem ízlelnek meg halált - 

kivéve az első halált. És 0 

megvédi őket a pokol 

büntetésétől. 

57. Kegyelemből (amely) a te 

Uradtól (származik). Ez a 

hatalmas győzelem. 

58. Mi bizony könnyűvé tettük ezt (a 

Koránt) a te (Muhammad- Allah 

áldja meg és adjon Neki örök 
üdvösséget) nyelveden. Talán 

figyelnek az intő szóra! 

59. Várj csak (Muhammad- Allah 
áldja meg és adjon Neki örök 
üdvösséget)! Ők is várakoznak. 
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A Lekuporodva Letérdelő /45./ 
Al-Gatiyatu1 c. szúra. 

Mekkái. 

A 14. vers Medinai eredetű kinyilatkoztatás. 

Verseinek száma: 37. 

Az Ad-Duhanu c. szúra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 

nevében 

1. Ha’-Mim. 

2. A Könyv (ezen Korán) 

kinyilatkoztatása, Allah-tól, a 

Hatalmastól és a Bölcstől. 

3. Bizony az egekben és a földön 

jelek vannak a hívők számára. 

4. A ti teremtésetekben és a 

mindenféle állat elterjesztésében 

is jelek vannak a szilárd 

meggyőződéssel rendelkező nép 
számára. 

5. Az éjszaka és a nappal 

cserélődésében, és abban a 
gondoskodásban, amit Allah az 

égből bocsátott le, amellyel életre 

kelti a földet - annak halála után 

és a szelek váltakozásában is- 
jelek vannak az eszüket használó 

nép számára. 

6. Ezek Allah Jelei. Mi Igazsággal 

olvassuk azt fel Neked 

(Muhammad- Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget). 

Allah és az Ő Jelei után milyen 
hírben akarnak ők hinni? 

•£ ^ hí » * ,, } ^ 9 

i 
A szúra címe a 28. versből ered. 
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7. Jaj minden bűnös hazugnak! 

8. Aki hallja Allah Jeleit (Verseit), 
amelyek recitáltatnak neki, ám 

ezután makacsul és gőgösen kitart, 
mintha nem is hallotta volna. Add 
hírül neki a fájdalmas büntetést! 

9. Ha megismer a Mi Jeleinkből 

(Verseinkből, ebből a Koránból) 

egy keveset valaki, tréfát űz vele 
és gúnyolódik. Nekik megalázó 
büntetés jár. 

10. Mögöttük1 a Pokol van. Semmit 

sem használ az, amit megszereztek 
maguknak, sem pedig azok a 

segítők, akiket Allah helyett 

választottak. Hatalmas büntetés 
vár rájuk. 

11. Útmutatás ez (a Korán)! Ám 

azok, akik hitetlenek az Uruk 

Jeleivel szemben, azokra szörnyű, 
fájdalmas büntetés vár. 

12. Allah az, Aki a szolgálatotokra 

hajtotta a tengert, hogy a hajók az 

O parancsa szerint suhanjanak 
rajta. És, hogy az Ő túláradó 
Kegyét áhítozzátok! Talán 
hálásak lesztek! 

13. És a szolgálatotokra hajtotta azt, 
ami az egekben és azt, ami a 

földön van. Mindez Tőle 
származik. Bizony ebben jelek 
vannak azok számára, akik 
elgondolkoznak ezen. 

14. Mondd (Muhammad - Allah áldja 

\jystXbj£\ Üli/ 

Átóíüj 4ÍÍ oji 

Mögöttük, azaz előttük. 
í 
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meg és adjon Neki örök üdvösséget) 
azoknak, akik hisznek, hogy 
bocsássanak meg azoknak, akik 

nem remélik Allah Napjait (az Ő 
jutalmait). Hogy megfizessen az 
embereknek azért, amit 
megszereznek maguknak. 

15. Aki pedig j óravaló módon 

cselekszik, az a maga számára 

teszi azt. Aki pedig rosszat tesz, 

az maga ellen (kárára) teszi azt. 
Azután Uratokhoz tértek majd 
vissza. 

16. Korábban már Izrael fiainak 

adtuk az írást és a bölcsességet és 
a prófétaságot és elláttuk őket a 
jó dolgokkal és őket tettük a 

legkiválóbb helyre a világgal 

szemben (a maguk idejében). 

17. Világos bizonyítékokat adtunk 
nekik (a Tóra kinyilatkoztatásával). 
Ám ők egymás közötti 
torzsalkodásukban azután, hogy 
elérkezett hozzájuk a tudás 

összekülönböztek. Ám a te Urad, 

a Feltámadás Napján dönteni fog 
közöttük arról, amiben 
összekülönböztek. 

18. Ezután járható útra (törvényt adva) 

helyeztünk téged (Muhammad - 
Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) a vallás dolgában, 
hogy azt kövesd. És ne kövesd 
azok csábításait (vágyait), akik 
nem tudnak! 

19. Mert ők semmiben sem használnak 

neked Allah-nál. A bűnösök 

* 

(S)crt-&«ÁJp 

ok■&*>. \ aJü k 

0 Ojiki 
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egymást támogatják. Allah pedig 
az istenfélők Segítő Védelmezője 

(Waliyy). 

20. Ez (a Korán) világos, könnyen 
érthető bizonyíték az embereknek, 
és Útmutatás és kegyelem a 
szilárd meggyőződésű nép 
számára. 

21. Talán a bűnöket elkövetők úgy 
gondolják, hogy életükben és 

halálukban, hasonlatosak lesznek 

azokhoz, akik hisznek és 

jótetteket cselekszenek? Milyen 
rossz döntést hoznak. 

22. Allah az Igazsággal teremtette 
meg az egeket és a földet, hogy 

minden lélek csak azért kapjon 

fizetséget, amit megszerzett 
magának. Nem szenvednek ők el 
jogtalanságot. 

23. Hogyan vélekedsz arról, aki saját 

vágyát vette istenéül? És (arról), 
akit Allah tudással vitt tévelygésbe, 

akinek lepecsételte a hallását és a 

szívét és a tekintetére leplet 
borított. És vajon ki vezeti az Igaz 
Útra azután, hogy Allah tévútra 

vitte. Hát nem figyelnek az intésre? 

24. Azt mondják: ttNincs más csak az 
evilági életünk, meghalunk és 
élünk. Csak az idő pusztít el 

bennünket1.” Nem rendelkeznek ők 

erről tudással. Csak így gondolják. 

<s^j 

0 4AA 

^ ^ í s'Y0 sC* '"''í 

ijí ^ iSÍc/* 

tüjifSl 

1 Abü Hurayra hagyományozta: Allah Küldötte (Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) mondta: (A Magasztos Allah mondta: Bánt és sért Engem az ember fia, 

aki az ad-Dahr-ot (az időt) szidalmazza. Holott Én vagyok az idő (Ura). A Kezemben 

van a parancs. Én cserélgetem az éjszakát és a nappalt.) AUBuhárl SahTh-ja N. 4549 
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25. És ha a Mi világos jeleinket 

olvassák nekik fel, egyetlen érvük 

csupán az, hogy azt mondják: 
^Hozzátok vissza apáinkat, ha az 
igazat szóljátok!” 

26. Mondd: Allah adja nektek az 

életet, azután a halálba küld 

benneteket, majd összegyűjt 

benneteket a Feltámadás Napjára. 

Ezzel szemben kétség nem merülhet 

fel. De a legtöbb ember nem tudja.” 

27. Allah-é az egek és a föld 

királysága. És azon a Napon, 
amikor bekövetkezik az Óra, akkor 
bizony kárvallott vesztesek lesznek 

a meghazudtolva megtagadók. 

28. És látsz minden népet lekuporodva 

térdre rogyni. Minden nép a maga 
írásához (amely a tetteiket jegyezte 

le) hívatik. Ma a tetteitekért kaptok 

jutalmat. 

29. Ez a Mi írásunk, amely az 

Igazsághoz hűen szól ellenetek. 

Mi feljegyeztük1 azt, amit ti 
cselekedtetek. 

30. Azokat, akik hittek és jótetteket 

hajtottak végre, azokat az Uruk 
az Ő kegyelmébe engedi belépni. 

Ez a nyilvánvaló győzelem. 

31. Ami pedig azokat illeti, akik 

hitetlenkedtek (ezt hallják): 

t6Talán nem recitálták nektek az 

Én Jeleimet?” Gőgösködtetek és 

bűnös nép voltatok. 

\\j^\pr,_ 

ijS^ 

1 A teremtettek tetteinek feljegyzésével megbízott angyalok jegyezték le. 
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32. És midőn az mondatik: „Allah 

ígérete valós. És az Óra felől nem 

lehet kétség.” Azt mondjátok: „Mi 

nem tudjuk, mi az az Óra. Mi csak 
a gondolatainkra támaszkodunk, 

nem vagyunk megbizonyosodva.” 

33. Világossá vált nekik annak a 
rossza, amit tettek. És körülvette 

őket az, amiből gúnyt űztek. 

34. Az mondatik: „A mai Napon 
elfelejtünk benneteket. Ahogyan 
ti is megfeledkeztetek a mai 

Napotokkal való találkozásról. A 
Tűz lesz a lakhelyetek. És nem 
lesznek nektek segítőitek.” 

35. Ez azért van így, mert 

kigúnyoltátok Allah Jeleit és 
elcsábított benneteket az evilági 

élet. Ma nem léphetnek ki (a 

Pokolból), és (az evilági létbe 

való) visszatérésre sem lesz 
reményük (hogy Allah-hal 
szemben bűnbánatot 

gyakorolhatnának)1. 

36. Allah-nak jár a hála (fa-li-Lldhi-l- 

hamdú)\ Az egek Urának és a 

föld Urának, a világok Urának. 

37. Övé a dicsérő magasztalás az 
egekben és a földön. Ő a 

Hatalmas és a Bölcs. 

^ 

1 Anas-tól maradt fenn, aki a Prófétától (Allah áldja meg és adjon neki örök 

üdvösséget), aki mondta: Az emberek folyamatosan abba (a Tűzbe) dobatnak, ami 

pedig folyton kérdezgeti: Van-e még több? Végül a Világok Ura a lábát ráteszi, 

ennek következtében annak különböző részei egymáshoz szorulnak. Ezért a Tűz azt 

mondja: Qat, qat\ (Elég, elég!) A Te Hatalmadra és Nagylelkűségedre mondom! A 

Paradicsom tágas marad, ezért Allah még több embert teremt, hogy azokat is a 

Paradicsomban szállásolhassa el. Al-BuhárI Sahíh-jz, No. 6949 
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Al-Ahqaf /46./ 
Az Al-Ahqáfu1 c. szúra. . 

Mekkái2. 

Verseinek száma: 35. 

Az Al-Gátiyatu c. szúra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 

nevében 

1. Há-mím. Guz’26. Hizb51. 

2. A Könyv (a Korán) 

kinyilatkoztatása, Allah-tól, a 

Hatalmastól és a Bölcstől. 

3. Mi az Igazsággal és előre 

megszabott határidővel 
teremtettük az egeket és a földet 
és azt, ami közöttük van. Ám a 

hitetlenek elfordulnak attól, amire 

figyelmeztetést kaptak. 

4. Mondd (Muhammad- Allah áldja 
meg és adjon Neki örök 

üdvösséget): <cHogyan vélekedtek 
azokról, akikhez Allah helyett 
fohászkodtok? Mutassátok meg 

nekem, hogy mit teremtettek ők a 

földből (földön)! Avagy nekik 
részesedésük lenne az egekben? 

Hozzatok nekem írást korábbit, 

mint ez! Vagy valamilyenjeiét a 

tudásnak, ha az igazat szóljátok.” 

5. És ki a tévelygőbb annál, aki Allah 
helyett máshoz fohászkodik? 

Olyanhoz, aki nem hallgatja meg 

(és nem is válaszol), egészen a 

Feltámadás Napjáig és ezek az ő 

o r- 
'jí>5 

Sí! Hjüú-lí 

ijjj] 4Íí Oji J* 

1 A szúra címe a 21. versből ered. 

2 A 10., 15., 35. versek Medinai eredetű kinyilatkoztatások. 
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fohászaikkal szemben hanyagok. 

6. Ha az emberek összegyűjtetnek 

(a Feltámadás Napján) - az 

ellenségeik lesznek (az ő hamis 

istenségeik) és megtagadják az ő 
szolgálatukat. 

7. És ha a Mi világosan érthető 

Jeleink hirdettetnek nekik, azt 

mondják azok, akik hitetlenek az 

Igazsággal szemben - azután, 

hogy az elérkezett hozzájuk: 

^Nyilvánvaló varázslat ez!” 

8. Vagy azt mondják: t4Ő 
(.Muhammad - Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget) 

találta ki.” Mondd: uHa én 
találtam volna is ki, akkor sem 
rendelkeztek semmivel értem, 

Allah-nál. Ő a legjobb Tudója 

annak, mit beszéltek arról (a 

Koránról). Elégséges tanú Ő 
köztem és közietek. Ő a 

Megbocsátó és a Megkönyörülő.” 

9. Mondd (Muhammad- Allah áldja 

meg és adjon Neki örök 
üdvösséget): uNem hozok én 
újítást a Küldöttek között1. És azt 

sem tudom mi fog történni velem, 
sem azt, hogy veletek mi. Csak 
azt követem, amire sugallatot 

kaptam. Én csupán egy világos 

Intő vagyok.” 

10. Mondd {Muhammad- Allah áldja 
meg és adjon Neki örök 

0 00003 00 

1 A ítNem hozok én újítást a Küldöttek között.” Mondatot lehet úgy is fordítani, 

hogy: „Nem vagyok új keletű” vagy <;Nem én vagyok az első a Küldöttek között.” 
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üdvösséget): „Hogyan vélekedtek, 

ha ez (a Korán) Allah-tól van és ti 

megtagadjátok? Jóllehet Izrael fiai 

közül egy tanú tanúságot tett egy 

ahhoz hasonlóra és hitt (muzulmán 

lett)1. Ám ti gőgösek vagytok. 
Allah nem vezeti a bűnös népet.” 

11. A hitetlenek azt mondják azoknak, 

akik hisznek: „Ha ez jó volna, 

nem előztek volna meg abban.” És 

mivel nem vezettetnek általa, azt 
mondják: „Régi hazugság ez.” 

12. És előzőleg ott volt Müsá 

(Mózes) Könyve, elöljáró 
vezetőként és kegyelem gyanánt. 

És ez (a Korán egy) olyan 
könyvként (nyilatkoztatott ki), 
amely megerősíti és igazolja (a 
korábbiakat) arab nyelven, hogy 

intse azokat, akik bűnt követtek 

el és örömhírként (szolgáljon) a 
helyesen cselekvőknek. 

13. Bizony azok, akik azt mondják: 

„A mi Urunk Allah!” Majd pedig 

az Igaz és Egyenes Úton járnak, 
azoknak nincs félnivalójuk és 

nem szomorkodnak. 

14. Ők a Paradicsom népe, amelyben 
örök tartózkodást kapnak, 

jutalomképpen azért, amit tettek. 

15. Örökül hagytuk az embernek, hogy 
a szüleivel illendő módon bánjon! 
Mivel az anyja kényszerből volt 

terhes és kényszerből szülte őt a 

ói Cr* iá 

oyjó J áj 

0 óijl 

\jLjA-Ú 

1 Sok kommentátor véleménye szerint ez a tanúságot tévő és hívő ember az Izraeliták 

közül cAbdulláh b. Salam. A részletekhez ld. Ibn Katlr Kommentárját! 
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világra. A vele való terhességtől az 

elválasztásig harminc hónap van. 
Míg eléri ereje teljét és eléri a 
negyvenedik évét és azt mondja: 
uUram! Arra ösztönözz engem, 

hogy hálás legyek a Te kegyedért, 

amit irántam és a szüleim iránt 
gyakoroltál! (És arra, hogy) 

Jóra való módon cselekedjem, 

amely elnyeri a Te tetszésedet! És 
az utódaimban tégy engem 
boldogulóvá! Hozzád fordulok 

megbánásommal. És én a magukat 
alávetők közül való vagyok 
(muzulmán).” 

16. Ők azok, akiktől azt fogadjuk el, 

ami a legszebb tetteik közül való, 

és eltekintünk a rosszaktól. Ők a 

Paradicsom várományosai. Igaz 

ígéret ez, amire ígéretet kaptak. 

17. És az, aki azt mondja a szüleinek: 

„Pfuj nektek! Talán azt ígéritek 

nekem, hogy előhozatok 

(feltámasztatok)? Jóllehet századok 

teltek el előttem (anélkül, hogy 
feltámasztattak volna.)” Ők Állati¬ 

hoz fordulnak segítségért: t Jaj 

neked! Higgy! Allah ígérete igaz!” 

Ő így szól: ccEz nem más, mint az 

előttünk éltek meséi.” 

18. Ők azok, akiken igazzá válik a 

Szó, amely az előttük élt népekről 

szól, dzsinnekről és emberekről 

együtt. Ők a kárvallott vesztesek. 

19. Mindenkinek fokok járnak 

aszerint, ahogyan cselekedett. 

Hogy Ő a megfelelő módon 

9 
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jutalmazza őket a tetteikért. Nem 

szenvednek el jogtalanságot. 

20. Azon a Napon mikor azok, akik 
hitetlenek, elővezettetnek a 
Tűzhöz (az mondatik): „A jó 

dolgaitokat elpocsékoltátok már 

az evilági életetekben és 
kiélveztétek azokat. Ma a 

megaláztatás büntetését kapjátok 
annak jutalmául, hogy gőgösen 

viselkedtetek a földön, jogtalanul, 
és mert bűnös módon éltetek.” 

21. Emlékezz cÁd testvérére (Hüd- 
ra), midőn intette népét al-Ahqáf- 
ban (homokból lévő dombok, 
homokbuckák az Arab-Félsziget 

déli részén). Előtte is és utána is 

voltak intések (arra, hogy): „Ne 
szolgáljatok mást csak Allah-ot! 

Egy hatalmas Nap büntetésétől 
féltelek benneteket.” 

22. Azt mondják: „Talán azért jöttél, 

hogy eltéríts bennünket az 

isteneinktől? Hozd hát és mutasd 

meg azt, amit ígérsz, ha az igazat 
szólók közül való vagy!” 

23. Azt mondta: „A tudás bizony 

Allah-nál van! Én csak 

továbbítom nektek azt, amire 
küldetést kaptam. Ám, úgy látom, 
hogy ti tudatlan nép vagytok.” 

24. És amikor látták, terjeszkedve a 

völgyeik felé közeledve, azt 
mondták: „Felhő ez, amely esőt ad 

nekünk.” Nem! Ez az, amit oly 

annyira siettettetek: Szél, amelyben 
fájdalmas büntetés található. 

/¥ y\\ s ''' ' 
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25. Ura parancsára mindent elpusztít. 
És reggelre kelve csak a lakhelyeik 

voltak láthatók. Mi így jutalmazzuk 

a bűnös népet. 

26. Olyan hatalommal ruháztuk fel 

őket, amilyennel titeket nem. És 
adtunk nekik hallást és látást és 
szíveket. Ám nem használt nekik 

semmit a hallásuk, sem a látásuk, 

sem a szívük, mivel tagadták 

Allah Jeleit. És azzal zárta körül 
őket, amivel gúnyolódni szoktak. 

27. Bizony már elpusztítottuk a 

körülöttetek lévő városokat (és 

azok lakóit) és megvilágítottuk a 

jeleket. Talán visszatérnek. 

28. És miért nem segítették meg őket 
azok, akiket közeledésként, Allah 
helyett vettek isteneknek? De 

nem! Eltűntek a közelükből. Ez 
az ő hazugságuk és az, amit ők 

találnak ki. 

29. (És emlékezz arra) Midőn néhány 

dzsinnt fordítottunk Hozzád 

(Muhammad- Allah áldja meg és 
adjon Neki örök üdvösséget), 

hogy a Koránt hallgassák. Miután 
megjelentek, azt mondták: 
^Hallgassatok!” És midőn véget 

ért, mint intők mentek vissza 

népeikhez. 

30. Azt mondták: CÍÓ népünk! Egy 
olyan írást hallgattunk, amely 

Müsá (Mózes) után érkezett el, 
igazolva azt, ami előtte volt és 

amely az igazsághoz vezérlés, az 
Egyenes Úthoz.” 

P (J-l 
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31. „Ó népünk! Figyeljetek és 

feleljetek (engedelmesen) Allah 

hirdetőjének (Muhammad-nak- 

Allah áldja meg és adjon Neki 

örök üdvösséget- a Küldöttnek)! 

És higgyetek benne1! (Azért, 

hogy Allah) Megbocsáthassa a 

bűneiteket és egy fájdalmas 

büntetéstől védelmezzen meg 
benneteket.” 

32. Ám az, aki nem felel Allah 

hirdetőjének, az nem 

akadályozhatja (és nem 

menekülhet) meg a földön. Rajta 

kívül nincsenek neki segítői. 

Világos tévelygésben vannak ők. 

33. Talán nem látták, hogy Allah az, 

Aki megteremtette az egeket és a 

földet, úgy, hogy ezek teremtése 

nem fárasztotta ki Őt? Ő képes 
arra, hogy életre keltse a halottat. 

Bizony Ő mindenre képes. 

34. És azon a Napon, amikor azok, 

akik hitetlenkednek, 

elővezettetnek a Tűzhöz (kérdést 
kapnak): „Vajon ez nem igaz?” 

Azt mondják: „De igen! Az 

Urunkra!” Ő így szól: „ízleljétek 

meg a büntetést, ami iránt 

hitetlenek voltatok!” 

35. Légy hát (.Muhammad - Allah 

áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) állhatatosan 

türelmes! Ahogyan türelemmel 

voltak a szilárd elhatározással 

(§5 
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Abban, amit ő (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) hozott el nektek. í 
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bíró Küldöttek1 is. És ne siettesd 
nekik (a hitetleneknek)! Azon a 

Napon, amikor meglátják azt (a 

büntetést), amire ígéretet kaptak, 

úgy tűnik majd nekik, mintha 

csak egy órát töltöttek volna a 
napból. Továbbítás ez! Csak a 
bűnös nép pusztíttatik el. 

1 Allah-nak sok Prófétája és Küldötte van, ám csak mintegy huszonötről szólt név 

szerint a Koránban. Közülük ötöt illetünk a „szilárd elhatározással bíró Küldöttek” 

(ülü-l-azmi) névvel. Ők: Muhammad (Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget), Nüh (Noé), Ibrahim (Ábrahám), Müsá (Mózes), és cIsá (Mária fia, 

Jézus)- béke reájuk! 



47. Muhammad Guz’: 26 815 rw>ü 1 V -Lo-5^- ő 

Muhammad /47./ 
Muhammad1 c. szúra. 

^gjj| 
■■■ - 

Medinai2. 

Verseinek száma: 38. 

Az Al-Hadldu c. szúra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 
nevében 

1. Azok, akik hitetlenkednek, és 
elfordítanak Allah útjától, Ő azok 

tetteit tévútra viszi. 

2. Ám azok, akik hisznek és 

jótetteket cselekszenek, és 
hisznek abban, ami Muhammad- 
nak kinyilatkoztatott - ez pedig az 
Uruktól leküldött Igazság - azok 
rossz tettei eltöröltetnek róluk és 

állapotuk jobbra fordíttatik. 

3. Ez azért van, mert, akik 
hitetlenek azok a tévest és a 
rosszat követik. Ám akik hisznek, 

azok az Uruktól származó 
Igazságot követik. így mutat 
példázatokat Allah az 
embereknek. 

4. Ha a hitetlenekkel találkoztok (a 
harc során)3, vágjátok el a 

nyakukat! És ha elpusztítottátok 

(vagy megsebesítettétek) őket, 

erősen kötözzétek meg (őket 
foglyokként)! Ezek után, vagy 
kegyelem, vagy váltságdíj - míg a 

háború el nem éri a végét. így 

* íyÁ\j 

jjo ^3\jJ Ú? 

1 A szúra címe a 2. versből ered. Vagy A Harc (al-Qitalu) c. szúra. 
2 Kivéve a 13. verset, amely a Higra során nyert kinyilatkoztatást. 
J Vagyis a gihád alatt, vagy a gazwa (katonai portya, rajtaütés) során, vagy bármely 

harci cselekmény alatt, amely Allah Útján történik. 



47. Muhammad Guz’: 26 n^i 1V JLo^- 

van ez! Ha Allah akarta volna 
bosszút állt volna rajtuk, hogy 

egyet közületek a másikkal így 

tegyen próbára. Azok, akik Allah 
Útján öletnek meg1, azok tetteit Ő 

nem fogja tévelygésbe vinni. 

5. Az Igaz Útra vezérli őket és 
helyzetüket megjavítja. 

6. És a Paradicsomba engedi be őket, 
amelyet már a tudomásukra hozott2. 

7. Ó ti, akik hisztek! Ha segítitek 
Allah-ot, akkor Ő is segíteni fog 
benneteket és szilárddá teszi 
lábatokat. 

8. Ám, akik hitetlenek, azokra a 
gyengeség és a pusztulás vár. És 
cselekedeteik tévútra kerülnek. 

9. Ez azért van így, mert nem 

tetszett nekik, amit Allah 
lebocsátott (a Korán). Ezen 

cselekedeteik kárba vesztek. 

db QÁ 

©4^ 

1 uAkik Allah Útján öletnek meg” ők a mártírok. A Próféta (Allah áldja meg és adjon 

neki örök üdvösséget) mondta: ctA mártírnak Allah-nál hat kiemelkedő tulajdonsága 

lesz: Bocsánatban részesül első csepp vérének kiömlésekor, látni fogja tartózkodási 

helyét a Paradicsomban, a hit ékével díszíttetik fel, nagy szemű húri lesz a felesége, 

megmenekül a sír büntetésétől, biztonságban lesz a Legnagyobb Rettenettől, fejére 

a megtiszteltetés koronája helyeztetik, amely gyöngyökkel és zafírral lesz kirakva - 

az ottani zafír jobb, mint az egész világ és mind az, ami abban van-, hetvenkét nagy 

szemű húri lesz a felesége és hetven emberért járhat közben a rokonsága közül.” 

At-TirmidI jegyezte le. 

2 Abü SacId al-Hudrl hagyományozta, a Prófétától (Allah áldja meg és adjon neki 

örök üdvösséget), aki mondta: A hívők, miután megmentettek a Tűztől, 

megállíttatnak egy hídnál, amely a Paradicsom és a Tűz között van. A korábbi 

nézeteltérések és bűnök kölcsönösen elintéztetnek közöttük- amelyeket az evilági 

létben követtek el egymás ellen. Végül teljesen megtisztíttatnak és megtisztulnak. 

Ekkor ők engedélyt kapnak arra, hogy belépjenek a Paradicsomba. Arra, Akinek a 

Kezében Muhammad (Allah áldja meg és adjon neki örök üdvösséget) lelke van, 

mondom! Mindenki közülük jobban fogja ismerni helyét a Paradicsomban, mint 

ahogyan a helyét ismerte az evilági létben. Al-Buhári Sahfh-ja No. 2308 
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10. Nem járják-e a földet és figyelik 

mi lett a sorsa azoknak, akik 

előttük voltak? Allah elpusztította 

őket. A hitetleneknek hasonló 
sors jár. 

11. Ez azért van így, mert Allah azok 
őrzője {Mawla)\ akik hisznek. 

Ám a hitetleneknek nincs őrzője. 

12. Allah bizony azokat, akik hisznek 

és jótetteket cselekszenek, olyan 
Kertekbe juttatja, amelyek alatt 

folyók folynak (a Paradicsomi 

Kertekbe). Ám a hitetlenek az 

evilági örömöket élvezik és 

esznek, ahogyan az állatok esznek. 

A Tűz lesz az ő lakhelyük. 

13. És mennyi várost, amely erősebb 

volt a Te {Muhammad- Allah 

áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) városodnál (Mekka), 
amely elűzött téged, pusztítottunk 

el. És nincs segítőjük. 

14. Ám az, aki világos bizonyítékkal 

rendelkezik Urától, az olyan-e, 

mint az, akinek tetszik a rossz 

tett? (Vagy olyan-e, mint) azok, 
akik a vágyaikat követik? 

15. A Paradicsom példázata, amire az 

istenfélő hívők ígéretet kaptak 

ilyen: „Vannak benne folyók, 

amelyek vize nem válik sóssá1 2. És 
vannak folyók, amelyek tejjel 

folynak, ezek íze nem változik, és 

y°- y y J) y ^ J 

(jVj \yÁÍ 
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1 Mawld: Úr, Segítő, Támogató, Őrző. 

2 Itt az arab eredetiben a gayr ősin kifejezés van, aminek a jelentése: olyan víz, amely 

tiszta marad, nem poshad, nem zavarosodik. Soha nem változik. 
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borral folyó folyók, amelyek 

gyönyörűség (-et jelentenek) az 
azokat ivók számára. (És még) 
mézzel folyó folyók- ragyogóan 

áttetsző a méze. És ott mindenféle 

gyümölcsök várják őket. És 
bűnbocsánat az Uruktól. Hasonló- 
e ez ahhoz, aki örökre a Tűzben 

van? És fortyogó vízzel itatják, 

amely a beleit szétmarcangolja. 

16. Vannak közöttük olyanok, akik 

odafigyelnek rád (Muhammad- 

Allah áldja meg és adjon Neki 
örök üdvösséget), egészen addig, 

amíg el nem mennek tőled és azt 

mondják azoknak, akik tudással 

bírnak: ttMit mondott ez az 

előbb?” Ők azok, akiknek Allah 
lepecsételte a szívüket és ők a 

vágyaikat követik. 

17. Ám, akik az Igaz Úton 
vezéreltetnek, azokat Ő még 

gyarapítja a vezetésben és még 

több istenfélelemmel látja el őket. 

18. Talán várhatnak-e mást, mint az 

Órát, amely váratlanul jön el 

hozzájuk? Hiszen már elérkeztek 

hozzájuk annak jelei. De mit 

használ már a figyelmeztetés, ha 
már eljött hozzájuk az Óra? 

19. Tudnod kell, hogy nincs más 

isten csak Allah {La Haha illd- 

Lláhú)\ Kérj hát bocsánatot a 

bűneidért és a hívő férfiakért és 
nőkért! Allah tudja jövésetek és 

menésetek helyét és pihenésetek 

helyét is. 
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20. Azok, akik hisznek azt mondják: 

uMiért nem küldetett le (nekünk) 

egy süraT Ám ha egy jól 

meghatározott (egyértelmű, döntő, 

mindenre előírást tartalmazó) süra 

nyer kinyilatkoztatást, amelyben 
említtetik a harc1, akkor látod, 
hogy azok, akiknek szívében 

betegség lakozik, azok úgy néznek 

rád, mint az, aki a halálát érezve 
az ájulás szélén van. Jobb lenne 
nekik (ha engedelmeskednek 

Allah-nak). 

21. Engedelmesség (Allah-nak) és illő 
beszéd (a jobb mindenki számára). 

És ha elhatároztatott a dolog (a 

harcra történő felkészülés) jobb 
lenne nekik, ha őszintén 
fordulnának Allah-hoz. 

22. És talán, ha elfordultok, akkor 

romlást okoztok a földön és 
megszakítjátok a rokoni 

kapcsolatokat2? 

23. Ők azok, akiket elátkozott Allah, 

süketté tette őket és vakká tette a 
szemük világát. 

24. Vajon nem gondolkodnak-e el a 

o*/*m%£* (j JISdí 

Jijls c>j3\ 

aoU? 
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1 Ehhez a Vershez lásd a 4:77-es Verset! 

2 Abü Hurayra hagyományozta, a Prófétától (Allah áldja meg és adjon neki örök 

üdvösséget), aki mondta: Allah megteremtette a létezőket és midőn befejezte előállt 

az anyaméh és a Könyörületesbe igyekezett kapaszkodni. Ekkor Allah szólt: Mi 

történt? Az pedig mondta: Ez a Hozzád menekülő fohásza, aki az al-qatfa (a 

rokoni szálak megszakítója) elől menekül Hozzád. Mondta: Elégedett leszel azzal, 

ha kiterjesztem könyörületemet arra, aki megtartja a rokoni szálakat, és leveszem 

arról, aki megszakítja azokat? Az pedig válaszolta: Ó, igen! Uram! Abü Hurayra 

hozzátette még: Olvassátok, ha úgy gondoljátok: (És talán, ha elfordultok, akkor 

romlást okoztok a földön és megszakítjátok a rokoni kapcsolatokat. 47:22.) Al- 

BuhárT SahTh-ja No. 4552 
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Koránon? Vagy talán lakat van a 

szíveken1. 

25. Ám azok, akik hátat fordítva 
visszatérnek (hitetlenként) 

azután, hogy világossá tétetett a 

számukra az Útmutatás, azoknak 
a Sátán ékítette fel (csalárd 
reményeiket). És (Allah) adott 

haladékot nekik. 

26. Ez ezért van így, mert azt 

mondták azoknak, akiknek nem 

tetszett, amit Allah leküldött: 

„Engedelmeskedni fogunk nektek 
a dolgok némely részében.” Ám 

Allah ismeri az ö titkaikat. 

27. És hogyan lesz akkor, amidőn az 

Angyalok elragadják őket 

(halálukkor), miközben az 

arcukat és a hátukat verik. 

28. Ez azért van így, mert azt követték, 

ami Allah haragvását váltotta ki, és 

nem tetszett nekik az, ami az O 

megelégedését szolgálná. Ezért 
hiábavalóvá teszi tetteiket. 

29. Vajon azt gondolják azok, akiknek 

a szívében betegség lakozik, hogy 

Allah nem hozza nyilvánosságra 

(az ő rejtett) rossz szándékukat. 

30. Ha Mi azt akarnánk bizony 

megmutatnánk neked őket és 

megismernéd őket a jeleikről. És 

megismernéd őket a csalóka 

beszédükről. Allah ismeri 
tetteiteket. 

H\ 
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1 És így lehetetlen, hogy megértsék a Korán szavát. 
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31. Mi bizony próbának vetünk 

benneteket alá, hogy így 
megbizonyosodjunk arról ki az, 
aki harcba száll közületek és ki 

az, aki türelemmel él. És hogy 

próbára tegyük híreiteket. 

32. Azok, akik hitetlenkednek és 

elfordítanak Allah Útjáról, és 

szembefordulnak a Küldöttel 
azután, hogy világossá vált az 
Útmutatás, ezek nem árthatnak 

Allah-nak semmiben. Ám Ő teszi 
majd tönkre tetteiket. 

33. Ó ti, akik hisztek! 

Engedelmeskedjetek Allah-nak! 

És engedelmeskedjetek a 

Küldöttnek! És ne semmisítsétek 

meg tetteiteket! 

34. Ám azok, akik hitetlenkednek és 

elfordítanak Allah Útjától és úgy 
halnak meg, hogy hitetlenek, 

azoknak Allah nem bocsát meg. 

35. Ne mutassatok fáradságot! És ne 
kérjétek a békét (az Iszlám 

ellenségeitől)! Hiszen ti lesztek a 

felülkerekedők. Allah veletek van 

és nem fogja megnyirbálni 
tetteiteket. 

36. Az evilági élet csak játék és 

szórakozás. Ám ha hisztek és 

félitek (Allah-hot) akkor Ő 

megadja nektek a jutalmatokat és 
nem kéri vagyonotokat. 

37. Ha kémé azt tőletek és 

szorongatna benneteket, akkor 

fösvények lennétek és 0 

^a^Jaju \ 
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megmutatná rossz akaratotokat. 

38. Lám, ti vagytok azok, akiket arra 

szólítanak fel, hogy adakozzatok 
Allah Útján. Vannak közöttetek 

olyanok, akik fukarok. Aki 

fukarkodik az önmaga ellen 
fukarkodik. Allah nem szorul rá 

senkire. Ám, ti szegények 

vagytok1. Ha elfordultok, akkor 

egy másik népet hoz a 
helyetekbe, ők nem olyanok 

lesznek, mint ti. 

Szegények vagytok, így ti szorultok a Magasztos Allah gondoskodására. í 
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A Győzelem (vagy A Hódítás) /48/ 
Az Al-Fathu1 c. szúra. 

Medinai. 

Verseinek száma 29. 

Az Al-Gumuca c. szúra után nyilatkoztatott ki2. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 

nevében 
4 

1. Bizony Mi világos győzelmet 
biztosítottunk neked (Muhammad 

- Allah áldja meg és adjon Neki 
örök üdvösséget). 

2. Hogy így Allah megbocsássa 

Neked a korábbi és későbbi 

bűnödet3 és hogy beteljesítse 

könyörületességét Veled 
szemben, és hogy az Egyenes 

Útra vezéreljen téged! 

3. És hogy megsegítsen Téged 

Allah hatalmas segítséggel. 

4. Ő az, aki a megnyugvást (,sakina, 

lelki béke, megerősítés) 
lebocsátotta a hívők szívébe, 
hogy hittel gyarapodjanak a 

hitükben. Allah-é az egek és a 

föld hadai. Allah a Tudó és a 

Bölcs. 

5. És hogy a hívő férfiakat és nőket 
olyan Kertekbe (a Paradicsomba) 
jutassa be, amelyek alatt folyók 

1 A szúra címe a többször is előforduló Fath, győzelem szóból ered, ami itt a 

Hudaybiyya-i szerződésre utal. Ez Dü-l-Qacda hónapban volt, A.H. 6.évben. 

2 Al-Hudaybiyya-ból történő elinduláskor nyilatkoztatott ki. 

Al-Muglra hagyományozta: Felállt (imához és fohászhoz) a Próféta (Allah áldja 

meg és adjon Neki örök üdvösséget) míg a két lába fel nem dagadt. Azt mondták 

neki: Allah megbocsátotta neked a korábbi és későbbi (esetleges) bűneidet. Mondta: 

Talán ne legyek hálás szolga?! Al-BuhárT SahTh-ja N. 4556 
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folynak - örök tartózkodási 

helyül. És hogy eltörölje róluk 
rossz tetteiket. Hatalmas 

győzelem ez Allah-nál. 

6. És hogy megbüntesse a képmutató 

férfiakat és a képmutató nőket 
valamint a társító férfiakat és a 
társító nőket, akik gonosz dolgot 

gondoltak Allah-ról. Ám a rossz 

rájuk csap le. Allah megharagudott 
rájuk, átkával sújtotta őket és 

előkészítette számukra a Poklot. 

Micsoda szörnyű sors ez! 

7. Allah-hoz tartoznak az egek és a 
föld hadai. Allah Tudó és Bölcs. 

8. Mi bizony tanúként és az örömhír 

közlőj eként és intőként küldtünk 

el Téged (Muhammad- Allah 

áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget). 

9. Hogy higgyetek Allah-ban és az 

Ő Küldöttében! És segítsétek őt, 

és tiszteljétek (Muhammad- Allah 

áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget)! És reggel és este is 
Őt (a Magasztos Allah-ot) 
magasztaljátok! 

10. Azok, akik hüségesküt tesznek 

neked (Muhammad - Allah áldja 
meg és adjon Neki örök 

üdvösséget), azok bizony Allah-nak 
tesznek hűségesküt. Allah keze az ő 

kezük fölött van. Aki megszegi az a 
maga kárára szegi azt meg. Ám, aki 
betartja azt a szövetséget, amelyet 
Allah-hal kötött, az hatalmas 
jutalomban fog részesülni. 

‘1? VJ 

0 

ú>3 óy> yy jú 4$ 
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11. A hátramaradt beduinok azt 

mondják neked: ctAz értékeink és a 
családjaink foglaltak el bennünket. 
Kérj hát számunkra bocsánatot!” 

Azt mondják a nyelveikkel, ami 

nincs a szívükben. Mondd: uKi az, 

aki bármivel is rendelkezik a 

számotokra Allah-nál? Ha ő 

ártalmat, vagy hasznot akar okozni 

nektek. Allah-nak tudomása van 
arról, amit ti tesztek.” 

12. ÍCTi azt gondoltátok, hogy a 

Küldött és a hívők soha többé nem 

fognak visszatérni a családjaikhoz. 
Ez (a gondolat) díszessé tétetett a 

szívetekben. És ezért rosszat 

gondoltatok. Pusztulásra 

kárhoztatott nép vagytok ti.” 

13. Ám az, aki nem hisz Allah-ban és 
az Ő Küldöttében, (úgy) Mi 
bizony a Tűzet készítettük elő a 

hitetleneknek. 

14. Allah-é az egek és a föld uralma. 

Annak bocsát meg, akinek akar. 

És azt büntet meg, akit akar. 

Allah Megbocsátó és 

Megkönyörülő. 

15. A hátrahagyottak azt fogják 

mondani, ha zsákmányszerzésre 

indultok: ^Engedjétek, hogy mi is 
kövessünk benneteket!” Azt 

szeretnék, ha megváltoztathatnák 

Allah szavát. Mondd: uNem fogtok 

követni bennünket. Ekképpen 

mondta Allah előzőleg.” Azt 
fogják mondani: ^Irigykedtek 

ránk!” De nem! Kevés az, amit ők 

<4 áta ji^aá ál ^ 

\SxÍAlj>| cŐ 
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az eszükkel felfognak. 

16. Mondd (Muhammad- Allah áldja 
meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) a hátrahagyott 

beduinoknak: ttHívni fognak 
benneteket egy bátor és erős nép 
ellen, hogy harcoljatok ellenük, 

vagy adják meg magukat! Ha 

engedelmeskedtek, akkor Allah 
szép jutalmat ad nektek, de ha 
elfordultok, ahogy korábban hátat 

fordítottatok, akkor fájdalmas 
büntetéssel sújt benneteket.” 

17. Nem bűn ez a vak számára és nem 
bűn ez a sánta számára (ha nem 

indul harcba) és nem bűn ez a 
beteg számára (ha nem indul 
harcba). Aki engedelmeskedik 

Allah-nak és az Ő Küldöttének azt 

olyan Kertekbe (a Paradicsomba) 
juttatja be, amelyek alatt folyók 

folynak. Ám az, aki elfordul azt 

fájdalmas büntetéssel bünteti. 
Hizb52. 

18. Allah elégedett volt a hívőkkel 

amiért hűségesküt tettek Neked 

(Muhammad- Allah áldja meg és 
adjon Neki örök üdvösséget) a fa 

alatt1. És tudta mi lakozik a 

szívükben és megnyugvást 

bocsátott le rájuk, és egy közeli 

győzelemmel jutalmazta őket. 

19. És sok zsákmány szerzésével. 
Allah Hatalmas és Bölcs. 

20. Allah megígérte nektek, hogy sok 

©tüt 

ÁySj Ü 

Utalás a fentiekben említett al-Hudaybiyya-i szerződésre 
i 
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zsákmányt fogtok szerezni. És ezt 

hamarosan megadta nektek. És az 

emberek kezét elhárította felőletek, 

hogy ez jel legyen a hívők számára 

és hogy az Egyenes Útra vezéreljen 

benneteket. 

21. És egy másikat (győzelmet, 

zsákmányt), amely fölött még 
nem rendelkeztek. Allah bizony 

már körülvette azt. Allah 
mindenre képes. 

22. Ha harcoltak volna ellenetek 

azok, akik hitetlenek, bizony 

hátat fordítottak volna és nem 

találtak volna segítőt és 

támogatót. 

23. Allah megszokott gyakorlata ez! 
Ahogyan már előzőleg is tett. 

Nem fogod találni Allah szokásos 

gyakorlatának megváltoztatását. 

24. Ő az, Aki elhárította a kezeiket 
rólatok és a ti kezeiteket róluk, 

Mekka belsejében azután, hogy a 

győzelmet nektek adta felettük. 
Allah-nak tudomása van arról, 

hogy ti mit tesztek. 

25. Ők azok, akik hitetlenkednek és 
távol tartanak benneteket a Szent 
Mecsettől (al-Masgidu-l-Harámu, 
Mekkában) és az áldozati állatot 

akadályozva abban, hogy elélje az 
áldozati helyét. Ha nem lettek 
volna hívő férfiak és hívő nők, 

akiket ti nem ismertetek, 

elpusztíthattátok volna őket és így 
szégyen ért volna benneteket - 

anélkül, hogy tudnátok. Ez azért 

(J^ÉSÍSJo) A4tj*3 
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volt, hogy Allah azt részesítse az 

Ő kegyelmében, akit akar. Ha 
szétváltak volna, akkor bizony 
fájdalmas büntetéssel bűntettük 
volna azokat, akik hitetlenek 

voltak közülük. 

26. És midőn azok, akik hitetlenek, a 
szívükbe a gátlástalan vad 

büszkeséget ültették, a tudatlanság 
korának vad gátlástalan 
büszkeségét, ekkor Allah a 
megnyugvást bocsátotta le az Ő 

Küldöttére és a hívökre. És az 
istenfélelem szavára1 kötelezte 
őket. Ők arra a legméltóbbak és 
megérdemlik azt. Allah minden 

dolgok tudója. 

27. Allah igazzá tette Küldöttének 

(Muhammad- Allah áldja meg és 
adjon Neki örök üdvösséget) 
látomását2 az igazságnak 
megfelelően: Be fogtok lépni a 

Szent Mecsetbe - ha Allah is úgy 

akarja - biztonságban, megnyírt 
fejjel, vagy kurtára nyírtan és 
nem fogtok félni. Ő tudta azt, 

amit ti nem tudtatok és ezen felül 

egy közeli győzelmet ígért. 

28. Ő az, Aki elküldte a Küldöttét 

{Muhammad- Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget) az 
Igaz Útmutatással és az Igaz 
Vallással (az Iszlámmal), hogy 

4ji\ 

S ij Cycd'f- 

(|) ój ^ 

1 Az ‘istenfélelem szava’, ami arabul kalimatu-t-taqwá, a legtöbb kommentátor 

szerint: La iláha illá-Lláhu (Nincs más isten csak Allah!). 

2 A Prófétának -Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget- volt egy álma, 

amikor Medinában tartózkodott, amelyben látta magát és a Társait, amint borotvált 

fejjel lépnek be Mekka területére. 
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győztessé tegye azt (az Iszlámot) 

az összes többi vallás felett. Allah 

az elégséges Tanú. 

29. Muhammad, Allah Küldötte 
(,rasülu-Llahi)! És azok, akik vele 

vannak kemények a hitetlenekkel 
szemben. De könyörületesek 

egymással szemben. Látod őket, 

amint meghajlásokat és 

lebomlásokat végeznek (az imáik 
során), Allah túláradó kegyelmét 
és tetszését áhítozva ezáltal. Az ő 

jelük az arcukon (a homlokukon) 

van a lebomlás nyomától. Ez az ő 
példázatuk a Tórában és a 

példázatuk az Evangéliumban. 

Hasonlóak ők az elvetett maghoz, 
amely kihajt, megerősíti azt, 

vastagodva a magasba szökik és a 

szárán egyenesen áll, ez csodálattal 

tölti el a földműveseket. És hogy 
haragot keltsen általuk a 
hitetlenekben. Allah a 

megbocsátást és a hatalmas 

jutalmat (a Paradicsomot) ígérte 

meg azoknak, akik hisznek és 

jóravaló módon cselekszenek. 

tó. ^ ^ 
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A Szobák /49/ 
L - 'Y£> 

Az Al-Huguratu1 c. szúra. w,j-dm 

Medinai. 

Verseinek száma: 18. 

Az Al-Mugadalatu c. szára után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 
nevében 

1. O ti, akik hisztek! Ne helyezzétek 
(a döntést) előre Allah és a 
Küldötte előtt2! És féljétek Allah- 
ot! Hiszen Allah Halló és Látó. 

2. Ó ti, akik hisztek! Ne emeljétek 

fel a hangotokat a Próféta hangja 
fölé! És ne zajongjátok - ha vele 
beszéltek- ahogyan egymás 

között teszitek, nehogy kárba 

vesszenek cselekedeteitek és 
észre sem veszitek. 

3. Azok, akik lehalkítják hangjukat 

a Próféta előtt, azok szívét Allah 
próbára tette az istenfélelem 

területén. Megbocsátás és 
hatalmas jutalom jár nekik. 

4. Azok, akik akkor szólítanak 

téged, mikor a szobákban vagy, a 
többségük ezeknek, nem 
használja az eszét. 

5. Ha türelmesen megvárnák azt, 

hogy kimenj hozzájuk, az jobb 
lenne nekik. Allah Megbocsátó és 
Könyörületes. 

6. O ti, akik hisztek! Ha egy bűnös 

ember jön hozzátok különböző 

5^ A \yA\i 0^5 

isi iü 

5 y&LÁ 

1 A szúra címe a 4. versből ered. 

2 Ne igyekezzetek abban, hogy megelőzzétek, sokkal inkább kövessétek! 
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hírekkel, akkor lássátok tisztán a 

különbséget, nehogy egy népet 

sújtsatok tudatlanságból és 
majdan megbánjátok azt, amit 

tettetek. 

7. Tudnotok kell, hogy Allah 
Küldötte közöttetek van! Ha ő 
sok dologban engedelmeskedne 

nektek, akkor bizony nehéz 

helyzetekbe kerülnétek. Ám, 
Allah kedvessé tette számotokra a 

hitet és kívánatossá díszítette 
szívetekben. Ám, megutáltatta 
veletek a hitetlenséget, a 
bűnösséget és az engedetlenséget. 

Ők azok, akik az Igaz Úton 

járnak. 

8. Allah kegye ez és kegyelme! 
Allah Tudó és Bölcs. 

9. Ha a hívők két csoportja1 
egymással harcol, akkor 
törekedjetek kibékíteni a két 

csoportot! Ám, ha az egyik 
továbbra is a rosszra törekszik, 
úgy harcoljatok az ellen, amely a 
rosszra tör, addig míg vissza nem 

tér Allah parancsához. Ha 

visszatért, akkor igazságosan és 
méltányosan járjatok el közöttük! 

Allah szereti a méltányosan 

eljárókat. 

■£dVfij 

<g) jLSf 

[jScáí öÚjuŰS űíí 

1 Al-Ahnaf bin Qays mondta: Mentem, hogy segítsem ezt a férfit. Találkoztam Abü 

Bakrah-val, aki mondta: Hová igyekszel? Megyek segíteni ennek a férfinek. Fordulj 

vissza! Én hallottam Allah Küldöttét (Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) amint mondja: (Ha két muzulmán találkozik a kardjával (harcolni 

akarnak egymás ellen) abban az esetben az ölő és a megölt a Tűzben lesz.) 

Mondtam: Ó, Allah Küldötte! A gyilkost értem. De a megölttel mi a helyzet? 

Mondta: (Az is testvére megölésében buzgólkodott.) Al-BuhárI SahTh-)a N. 31 
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10. Bizony a hívők egymás testvérei! 

Tartsatok hát békét a két testvér 

között! És féljétek Allah-ot! 

Talán könyőrületre leltek. 

11. Ó ti, akik hisztek! Az egyik férfi 
nép ne tréfálkozzon gúnyolódva a 
másikkal, lehet, hogy azok 

jobbak, mint ők! De a nők se más 

nőkkel, lehet, hogy ők jobbak, 

mint ők. És ne gyalázzátok 
egymást, és ne aggassatok 

egymásra gúnyneveket! Milyen 

fertelmes dolog a gonoszság 

neve, a hit után. Akik nem 

mutatnak bünbánatot, azok a 
bűnösök. 

12. Ó ti, akik hisztek! Óvakodjatok a 

legtöbb vélekedéstől! Mert bizony 

a vélekedés egy része bűn. És ne 

kémkedjetek és ne rágalmazzátok 
egymást! Van-e vajon valaki 
közöttetek, aki meg akarja enni 

testvére holt húsát? Bizony nem 

tetszik ez nektek1. Féljétek hát 

Allah-ot! Ő a bűnbánást Elfogadó 

és Megkönyörülő. 

13. Ó ti emberek! Férfiból és nőből 
teremtettünk benneteket. Népekké 

és törzsekké tettünk benneteket, 

hogy megismeijétek egymást. 

Allah-nál a legnemesebb közületek 
az, aki a legistenfélőbb közietek. 

lila jj==t 

351 ^ 

1 Abü Hurayra hagyományozta, a Prófétától (Allah áldja meg és adjon neki örök 

üdvösséget), aki mondta: Óvakodjatok a vélekedéstől! Hiszen a vélekedés a 

leghazugabb beszéd. És ne kutassatok mások hibái után, és ne kémkedjetek egymás 

után, és ne irigykedjetek és ne legyetek egymás iránt haragvóak! Legyetek, 

testvérekként, Allah szolgái! Al-BuhárT SahTh-ja No. 5717 
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Allah Tudó és a mindent 

figyelemmel Kísérő. 

14. A beduinok azt mondják: „Mi 

hiszünk.” Mondd: „Ti nem 

hisztek. Hanem mondjátok: 
‘Alávetettük magunkat!’ (Aslamná 

Felvettük az iszlámot). A hit még 
nem lépett be a szívetekbe. Ám ha 
engedelmeskedtek Allah-nak és a 

Küldöttének, akkor ő semmit sem 

vesz el cselekedeteitekből. Allah 

Megbocsátó és Megkönyörülő.” 

15. Az igazhívők azok, akik hisznek 

Allah-ban és a Küldöttében és 

ezután nem gyötri őket a kétség. 
És harcolnak Allah Útján 

vagyonukkal és testükkel. Ők az 

őszintén igazak. 

16. Mondd: „Talán ti akarjátok 
Allah-ot tanítani a vallásotokra? 

Allah viszont tudja mi van az 

egekben és a földön. Allah 

minden dolog Tudója.” 

17. Emlegetik neked, hogy felvették 

az iszlámot. Mondd: „Ne 
emlegessétek fel nekem a ti 

iszlámotokat! Allah az, Aki 

kegyet gyakorolt irántatok és a 

hitre vezetett benneteket - ha 
őszintén igazak vagytok.” 

18. Allah az egek és a föld rejtett 

dolgainak a Tudója. Allah látja 

azt, amit ti tesztek. 

£)ÍJ 
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Qaf/50/ 
A Qaf1 c. szúra. 

Mekkái. 

A 38. vers Medinai eredetű. 

Verseinek száma: 45. 

Az Al-Mursalatu c. szára után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 

nevében 

1. Qáf És a Fenséges Koránra! 

2. De nem! Ők elcsodálkoztak azon, 
hogy egy közülük való intő 

(Muhammad - Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget) jött 

el hozzájuk. És azt mondták a 

hitetlenek: „Csodálatos dolog 
ez.” 

3. „Ha meghalunk és porrá lettünk 

(talán feltámasztatunk)? Ez egy 
távoli visszatérés.” 

4. Mi tudjuk, mennyit vesz el (a holt 
testeikből) tőlük a föld. Pontosan 
őrző Könyv van nálunk. 

5. Ám hazugságnak tartották az 

Igazságot (ezt a Koránt), azután, 
hogy eljött hozzájuk. Zavarodott 
állapotban vannak ők. 

6. Vajon nem néznek-e fel a felettük 

lévő égre, hogyan építettük azt 

fel, és hogyan díszítettük? Nincs 
azon repedés. 

7. A földet pedig szétterítettük és 

erősen rögzítetteket (hegyeket) 

dobtunk rá. És mindenféle 

0 _> 

0 4-^ 

0 JU>- 

A szúra címe az első versben szereplő arab betűből ered. 
i 
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csodálatos fajtát fakasztottunk 
rajta. 

8. Okulásként és intésként minden 

bűnbánó szolga számára. 

9. Áldott vizet (esőt) küldtünk le az 

égből, ami által kerteket 

sarjasztottunk és aratni való 

magvakat. 

10. És sudár pálmákat, amelyeken 

tömött (rendezett) fürtök 

sorakoznak. 

11. A (hívő) szolgák táplálékául. És 

holt területet keltettünk vele 

életre. így lesz az előjövetel (a 

Feltámadás). 

12. Már ő előttük is hazugságnak 

tartotta ezt Nüh (Noé) népe. És a 
Kút Emberei (ashübu-r-Rassif és 

Tamüd törzse. 

13. És cÁd, és a fáraó és Lót testvérei. 

14. És a Bokrok /al-ayka/ lakói és 

Tubbac népe1 2, mindegyik 
meghazudtolta a Küldötteket. És 

valóra vált a fenyegetésem. 

15. Vajon kifáradtunk-e az első 

teremtésben? De nem, ők 
zavarodott bizonytalanságban 

vannak az új teremtés felől. 

16. Mi bizony megteremtettük 

egykor az embert és tudjuk mit 

sugdos neki a lelke. És Mi 

® \r& 

.Aj 1 

0 y*—■5r 

ásíSiiá o j5. 

0 iyl 

1 yír-itass: Ibn cAbbás-ra hivatkozva egy kút neve Azerbajdzsánban. cIkrima 

véleménye szerint egy kút, amelybe a prófétájukat vetették. 

2 Jemeni nép. 
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közelebb vagyunk hozzá, mint a 

nyaki ütőér. 

17. (Emlékezz) Midőn a két átvevő (a 
mindent feljegyző Angyalok) 
átveszi, (az egyik) jobb és (a 
másik) bal oldalon ülve. 

18. Nem ejthet (az ember fia) ki 

egyetlen szót sem, hogy ne lenne 

nála mindig kész őrző. 

19. A halál küzdelme elhozta az 

Igazságot. „Ez az, amit el akartál 
kerülni.” 

20. És megfúvatik a Kürt, ez a 

Fenyegetés Napja (a Feltámadás 
Napja). 

21. Minden lélek úgy jön, hogy vele 
lesz egy vezető (Angyal) és egy 
tanú (Angyal)1. 

22. (Az mondatik a bűnösnek:) „Ezt 
bizony elhanyagoltad2. Ám Mi 

felnyitottuk szemedet és a látásod 
ma éles.” 

23. A társa (Angyal) azt mondja: „Ez 
az (a feljegyzés), ami nálam 
készen van.” 

24. (Allah szava az Angyaloknak:) 

„Ti ketten dobjatok minden 

makacs hitetlent a Pokolba!” 

25. „Aki a jónak az útját állta, a 

túlzásra vetemedő, kételkedőt.” 

íS) jJSÍ 

j ioűj 

© jUp-SjÍUÜ 

1 A kommentátorok ezt úgy magyarázzák, hogy két angyalról van szó, az egyik a 

Gyülekezés Helyére vezeti, a másik pedig tanúságot tesz a tetteiről és 
cselekedeteiről. 

2 Ezen Nappal, a Feltámadás Napjával való találkozásodat. 
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26. „Aki Allah mellé más istent 

állított. Kemény büntetésnek 

vessétek alá!” 

27. A társa (a gonosz) azt mondja: 
„Urunk! Nem vittem tévútra. De 

ő messze (mutató) tévelygésben 

volt.” 

28. (A Magasztos Allah) Azt mondja: 
„Ne vitatkozzatok előttem! Hisz 

már előzőleg megmutattam a 

fenyegetést.” 

29. Nálam a Szó nem változik. És 
nem vagyok Én igazságtalan a 

szolgákkal szemben. 

30. Azon a Napon, mikor Mi azt 
mondjuk a Pokolnak: „Vajon 

megteltél-e már?” És az (a Pokol) 

azt mondja: „Van-e még több?1” 

31. És a Paradicsom nagyon közel 

hozatik az istenfélőkhöz és nem 

lesz messze. 

32. (Az mondatik:) „Ez az, amire 

1 Anas hagyományozta a Prófétától (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget), 

aki mondta: „A Tűzbe vettetnek (a Pokolra kerülők). És az (a Tűz) megszólal: Van- 

e még több? Végül ráteszi a lábát. És a (Tűz) mondja: Elég, elég.” Al-BuhárT Sahíh- 

ja N.4567 
Abü Hurayra hagyományozta, miszerint a Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki 

örök üdvösséget) mondta: (A Paradicsom és a Tűz egymással vitázott. A Tűz 

mondta: ‘Én a gőgösöket és a zsarnokokat kaptam.’ A Paradicsom mondta: ‘Mi 

történik? Én a gyengéket és elesetteket kaptam.’ A Magasztos Allah mondja a 

Paradicsomnak: ‘Te vagy az Én könyörületem. Általad könyörülök az Én szolgáim 

közül azon, akin akarok.’ És mondta a Tűznek: ‘Te csupán az Én büntetésem vagy. 

Általad büntetem az Én szolgáim közül azokat, akiket akarok.’ Mindkettejüknek 

megvan a maga népe. Ami a Tüzet illeti: Addig nem töltődik meg, amíg Ő a lábát 

rá nem teszi. És ekkor (a Tűz) azt mondja: ‘Elég, elég, elég!’ Ekkor tele lesz. És 

oldalai összenyomódnak. Ám Allah- a Magasztos- nem követ el jogtalanságot az Ő 

szolgáival szemben. Ami a Paradicsomot illeti: Számára a Magasztos Allah (még) 

lelket (lakót) teremt.) Al-BuhárT Sahlh-ja N. 4569 
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ígéretet kaptatok. Ez minden 

bűnbánónak és (törvényi előírást) 
megtartónak jár.” 

33. t4Aki látatlanul is féli a 

Könyörületest és bűnbánó szívvel 
jön.” 

34. tíLépjetek hát be oda békességgel! 
Ez az Öröklét Napja.” 

35. Ott az lesz az övék, amit csak 
akarnak. És Nálunk még több 
van1. 

36. Mennyi nemzetet pusztítottunk 

már el előttük, amelyek bátrabbak 
voltak, mint ők. Kutatva járjátok 

hát be az országot! Van-e 
menekülés? 

s 

> 

37. Ebben bizony emlékeztető van 
azok számára, akiknek van szíve 

és füle a hallásra és jelen is van2. 

t£Já kj ül. 
» <. s 

38. Mi bizony megteremtettük az 
egeket és a földet és mindenkit és 
mindazt, ami e kettő3 között van, 

hat nap alatt. Ám ettől nem fogott 

el bennünket kimerültség. 

39. Légy (Muhammad - Allah áldja 
meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) hát állhatatosan 

türelmes azzal szemben, amit 
mondanak, és az Urad iránti hálát 
zengjed a napfelkelte előtt és 
lenyugvása előtt4! 

1 A ‘még több van’ részt a legtöbb kommentátor így magyarázza: Ez nem más mint a 

Magasztos Allah-ra tekintés lehetősége. 

2 Hallgat a szóra, figyeli és eszével felfogja azt. 

A két nagy egység -az egyik egység az egek, a másik a föld- közötti rész. 

4 Garlr bin cAbdulláh mondta: Egy éjszaka a Prófétánál (Allah áldja meg és adjon 
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40. Ám éjszaka is magasztald Őt és a 

lebomlás végén! 

41. És azon a Napon figyelj oda, 
amikor egy hívó egy közeli 

helyről hív! 

42. Azon a Napon tényleg 

meghallják a kiáltást (as- 

sayhatu). Ez a Kijövetel napja (a 

sírokból, a Feltámadás Napján). 

43. Bizony Mi vagyunk azok, Akik 

életre keltünk és a halálba 

küldünk. És Hozzánk vezet az út. 

44. Azon a Napon midőn megreped 
felettük a föld és ők sietnek. Ez 

összegyűjtés, amely könnyű 

Nekünk. 

45. Mi j óbban tudjuk mit mondanak. 

Nem vagy Te (Muhammad - Allah 

áldja meg és adjon Neki örök 
üdvösséget) az ő kényszerítőjük (a 

hitre). Intsd hát a Koránnal azt, aki 

féli a Fenyegetésem! 

drÁ. \ i 

; 

tZ- ^ ^ ^ 

(§> J-fejoSí o* 

Neki örök üdvösséget) ültünk és ő felnézett a holdra. Ez a hónap tizennegyedik 
napjának éjszakáján volt (telehold idején). Mondta: (Ti bizony látni fogjátok az 
Uratok, ahogyan ezt látjátok. Semmi sem fog gátolni benneteket az Ő látásában. És 
ha képesek vagytok elkerülni (az elalvást) egy imáról napfelkelte előtt és napnyugta 
előtt úgy tegyétek azt meg. Majd recitálta: ‘És az Urad iránti hálát zengjed a nap 
felkelte előtt és lenyugvása előtt!’) Al-BuhárT Sahlh-ja N. 4570 
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Az Elfujók (Az Elfújó Szelek) /51./ 
Ad-Dariyatu1 c. szúra. X 

Mekkái. 

Verseinek száma: 60. 

Az al-Ahqáfu c. szúra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 

nevében 
*__^ 

Az (port) elfújva elfújókra (szelek)! (J 
És a terhet cipelőkre (felhők)! 

És a könnyedén tovasiklókra 
(hajók)! 

És (az Allah) parancsából 
(kegyelmet, megélhetést) 

osztogatókra (Angyalok)! 

Bizony igaz az, amire ígéretet 
kaptatok. 

©óAíJ öjjíyúl 

Az ítélet (a jutalmazás és a 

büntetés) bizonnyal be fog 
következni. 

0 

És a csillag-pályákkal telt égre! 

Ti bizony különböző szót szóltok 

{Muhammad-ról - Allah áldja 

meg és adjon Neki örök 

üdvösséget, és a Koránról). 

Hátat fordított annak, aki hátat 
fordított. 

Pusztuljanak a találgatva vélekedő 
hazugok! 

Akik a (Túlvilággal szembeni) 
figyelmetlenség fedele alatt 
(találhatók). 

1 A szúra címe az első versből ered. 



12. Azt kérdezik: „Mikor lesz az 
ítélet Napja1?” 

13. Azon a Napon, amikor a Tűzön 

tétetnek próbára (büntetésként). 

14. „Kóstoljátok meg azt a próbátokat 

(a büntetést), amit olyannyira 

siettettetek!” 

15. Az istenfélők bizony Kertekben 

és patakok partján lesznek (a 

Paradicsomban). 

16. Átvévén azt, amit az Uruk adott 
nekik, hiszen ők ez előtt jóravaló 

módon éltek és cselekedtek. 

17. Az éj szaka folyamán csak keveset 
aludtak2. 

18. Ők a hajnal előtti órákban 

fohászkodnak bocsánatért. 

19. Vagyonukból jogos rész jut a 

kérőnek3 és a nélkülözőnek. 

20. És a földön jelek vannak azok 
számára, akik erős és biztos hittel 

(és tudással) rendelkeznek. 

21. És saját magatokban is. Hát nem 
látjátok? 

22. És az égben van az ellátásotok és 

az, amire ígéretet kaptatok. 

23. És az Ég és a föld Urára! Az 

bizony igaz, (ami nektek ígértetett 

meg) ugyanúgy ahogyan ti 
beszéltek. 

1 A 6. és a 12. Versekben található ‘ítélet’ szó fordítható még ‘ Jutalmazás’-nak is. 
Kötelező és önkéntes imával töltve virrasztásukat. 
Sá’il, aki kérésének hangot ad, a ‘nélkülöző’ ő a mahrüm, aki szegény ugyan, de 
nem kér másoktól. 
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24. Eljutott-e hozzád Ibrahim 
(Ábrahám) tisztelt vendégeinek1 a 

híre? 

25. Miután bementek hozzá és azt 

mondták: „Békesség (reád)”! És 

mondta: „Békesség! Ti ismeretlen 

nép (vagytok a számomra)!” 

26. Majd családjához jutott és egy 

kövér borjút hozott. 

27. Felajánlotta nekik, mondván: 
„Nem esztek?” 

28. Félelem érzése fogta el tőlük. Ám 
azok azt mondták: „Ne félj!” És 
egy nagy tudású iijú örömhírét 

hirdették neki. 

29. A felesége pedig hangosan 
kiáltozva közeledett, az arcát 
verve így szólt: „Egy meddő öreg 

asszony2.” 

30. Ők azt mondták: „így mondta a te 

Urad. Mert Ő a Bölcs és a 

Mindent Tudó.” Guz’27. Hizb53. 

31. (Ábrahám mondta:) „Milyen 
céllal érkeztetek? Ó, Küldöttek?” 

32. Azt mondták: „Mi elküldettünk 

egy bűnös néphez (azzal), 

33. Hogy égetett agyag köveket 
küldjünk le rájuk.” 

JISil_ 

cILatő 

($)^5j6c5líJ 

|i J\s * 

1 A vendéggel való bánásmódhoz: Abü Hurayra-tól maradt fenn miszerint a Próféta 

(Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) mondta: ‘Aki hisz Allah-ban és az 

Utolsó Napban az tisztelje meg vendégét! Aki hisz Allah-ban és az Utolsó Napban 

az tartsa tiszteletben a rokoni kapcsolatokat! Aki hisz Allah-ban és az Utolsó 

Napban az jót mondjon vagy hallgasson!’ Mind a két sayh által elfogadott 

hagyomány. (al-Buhárl és Muslim) 

2 Ez Ábrahám feleségének a felkiáltása, aki ekkor már igen előrehaladott korban volt. 
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34. Amelyek a te Uradnál jelöltettek 
meg, azok számára, akik 
túlzásokba esnek. 

35. Ám kivittük belőle azokat, akik 
ott hívők voltak. 

36. De ott csak egy házat találtunk, 
amelynek lakói muzulmánok 
voltak. 

37. És ott egy jelet hagytunk 

azoknak, akik félik a fájdalmas 
büntetést. 

38. És Müsd (Mózes) esetében is (jel 
van), midőn elküldtük őt a 

fáraóhoz világos hatalommal. 

39. Ám ő (a fáraó) a maga erejében1 
bízva, elfordult és azt mondta: 
„Varázsló ez, vagy dzsinnektől 
megszállott?” 

40. Ám megragadtuk őt és a seregeit 
és a tengerbe vettettük őket, mert 
kárhoztatható ő. 

_ÁÍ> 

41. És esetében is (jel van), 
midőn terméketlen (pusztító) 
szelet küldtünk rá. 

0 üli jií jj 

42. Nem hagy meg semmit abból, 

amit elér. Azt elporladttá teszi. 

43. És Tamüd esetében is (jel van), 
midőn az mondatott nekik: 

„Élvezzétek csak még egy 
darabig!” 

44. Ám ők gőgös módon 

szembefordultak Uruk parancsával. 

Ac?£ajLJ, \Jk\ 

A "maga erejében’ részt sok kommentátor úgy magyarázza ‘a maga és az őt 
követők és katonái erejében bízva’. 
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A villám lesújtott rájuk és ők csak 

néztek. 

45. És képtelenek voltak lábra állni, 
és nem volt senki, aki segítsen 

rajtuk. 

46. És Nüh (Noé) népével már 
előzőleg (hasonló történt). Bűnös 

nép volt az. 

47. Az eget erővel építettük és 
kitágítottuk. 

48. És a földet szétterítettük. Milyen 

kiváló ágyat vetők vagyunk Mi. 

49. Minden dolgot a páijával együtt 
teremtettünk meg. Talán okultok 

az intés által. 

50. Allah-hoz meneküljetek! Én 
{Muhammad - Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget) 
világos intő vagyok a számotokra 

Tőle. 

51. Ne állítsatok Allah mellé más 
istent! Én világos intő vagyok a 

számotokra Tőle. 

52. Ugyanígy az előttük éltekhez is 
csak úgy jött Küldött, hogy azt 

mondták neki: „Egy varázsló, 

vagy egy dzsinnektől 

megszállott.” 

53. Talán egymásnak 
hagyományozták azt? De nem! 

Lázadozó, engedetlen nép az. 

54. Fordulj {Muhammad- Allah áldja 

meg és adjon Neki örök 
üdvösséget) hát el tőlük! Nem 

vagy te kárhoztatható ezért. 

, ^ ' ,9 

Sí ütítÁ\ íöíT 

(§5 
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55. Ám ints (Muhammad- Allah áldja 
meg és adjon Neki örök 

üdvösséget- ezzel a Koránnal)! 
Mivel az intés a hívők hasznára 
válik. 

56. Én csupán azért teremtettem a 

dzsinneket és az embert, hogy 
Engem szolgáljanak. 

57. Nem akarom, hogy ők lássanak 
el, és azt sem, hogy ők 
tápláljanak engem. 

58. Allah a gondoskodva Ellátó, az 
Erős és a Biztos. 

59. Ám a bűnösöknek ugyanaz lesz a 

részük, mint a korábbi társaiké. 

De ne siettessenek Engem! 

60. Jaj a hitetleneknek, azon Napjuk 

miatt, amire ígéretet kaptak. 

5 

<S> 

i óí.á^.0^ 

OZj&'J. 
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| A Hegy /52./ Wmti 
| Az At-Turu1 2 c. szúra. 

Mekkái. 

Verseinek száma: 49. 

Az as-Sagdatu c. szúra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 

nevében 

1. A Hegyre! 

2. És az írással telt Könyvre! 

3. (Amely) Kiterített pergamenen 

(található). 

4. És a gyakran látogatott Házra (al- 
Baytu-l-Mdmüruf! 

5. A felemelt tetőre (az ég)! 

6. A kiáradt3 tengerre! 

7. Bizony az Urad büntetése be fog 

következni. 

8. Senki sem akadályozhatja azt meg. 

9. Azon a Napon, mikor az ég 

inogva mozog. 

10. És a hegyek egy mozdulással 

elindulnak. 

11. Jaj, azon a Napon a 
meghazudtolóknak! 

12. Azok, akik fecsegéssel 

játszadoznak. 

0 

(J) 

1 A szúra címe az első versből ered. 
2 A hetedik Égben lévő építmény, a Mekkában lévő Kacba égi párhuzama, amelyet 

minden nap 70000 angyal látogat meg, és ők soha nem térnek oda vissza. Ám 
minden nap újabb hetvenezer jön el. 

3 Sok kommentátor véleménye alapján a ‘kiáradt’ szó fordítható 4lángokban álló’-nak 
is. Hiszen tudott a tengerek lángra kapnak majdan a Feltámadás Napján. Lásd a 

81:6-os Verset! 
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13. Azon a Napon, amikor erőnek 

erejével a Pokol tüzébe lökik őket. 

14. Ez az a Tűz, amelyet ti 

hazugságnak tartottatok. 

15. Talán varázslat ez? Vagy ti nem 
láttok? 

16. Égjetek ezen! Akár türelemmel 
viselitek, akár nem vagytok 

képesek türelemmel elviselni, ez 

teljesen mindegy rátok nézve. 
Csupán a cselekedeteiteknek 

megfelelő jutalmat kapjátok most. 

17. Bizony az istenfélők Kertekben 
és gyönyörökben vannak (a 
Paradicsomban). 

18. Örülve annak, amit az Uruk adott 

nekik. És az Uruk megvédte őket 
a Pokol büntetésétől. 

19. Egyetek és igyatok egészséggel 
azért, amit tettetek! 

20. Sorba rakott ágyakon fekve 

pihennek és nagy szemű hurikat 
adunk nekik feleségül. 

21. Azok, akik hittek és a 

leszármazottaik is követték őket a 

hitben, azoknak majd találkozást 

adunk a leszármazottaikkal. És Mi 
nem veszünk el semmit a tetteikből 
(és azok jutalmából). Minden 
ember, amit tett azért felelős. 

22. Gyümölccsel és hússal gazdagon 
ellátjuk őket és mindazzal, amit 
megkívánnak. 

23. Kupák járnak ott körbe, amelytől 
nincs üres fecsegés, sem bűnre 

ljuJi íXA 

(§3 ^ 
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(J|) 

l'JŰ~\ 
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csábítás1. 

24. Az ő ifjaik fognak ott körbejárni, 

mintha elrejtett gyöngyök lennének. 

25. Egyikük a másikukhoz fordul 
egymást kérdezgetve 

26. Azt mondják: „Korábban a 
családunk körében gondokkal 

terheltek voltunk.” 

27. „Ám Allah kiterjesztette ránk az 
Ő kegyelmét és megmentett 
bennünket az „as-samüm” (forró 

szél, perzselő fuvallata a Tűznek) 

büntetésétől.” 

28. „Ezelőtt is Hozzá fohászkodtunk, 

hiszen Ő a Jóindulatú és 
Megkönyörülő.” 

29. Intsél (Muhammad- Allah áldja meg 
és adjon Neki örök üdvösséget)! Es 

Allah kegyelmének köszönhetően, 

nem vagy te (Muhammad - Allah 
áldja meg és adjon Neki örök 
üdvösséget) sem jós, sem 

dzsinnektől megszállott! 

30. Vagy azt mondják: „(.Muhammad 
- Allah áldja meg és adjon Neki 
örök üdvösséget) Költő! Várjuk 
meg mit hoz rá a sors 
kifurkészhetetlensége! ” 

31. Mondd (Muhammad - Allah áldja 

meg és adjon Neki örök 
üdvösséget): „Várjatok! Én is 
veletek vagyok a várakozók 

# bJ'tddM jű*>. Xs'-j 

^ j y* ^ * 

1 A Magasztos Allah a Túlvilág italát megtisztította minden földi szennytől, nem fáj 
tőle a fej, sem a gyomor. Az értelmet sem viszi el, ezért az abból ivó nem is beszél 
tőle fertelmes dolgokat. Vesd össze: 37:46-47-es Versekkel! 
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között.” 

32. Vajon álmaik parancsolják ezt 
nekik, vagy lázadozó népek ők? 

33. Vagy azt mondják: ttŐ 

(Muhammad- Allah áldja meg és 
adjon Neki örök üdvösséget) maga 

találta ki.” Nem! Ők nem hisznek. 

34. Hozzanak hát egy hozzá hasonló 
művet (beszédet, híradást, mint 

ez a Korán)! Ha valóban az igazat 
mondják! 

35. Vagy a semmiből teremttettek? 
Vagy ők a teremtők? 

36. Talán ők teremtették az egeket és 
a földet? Nem! Nincsenek ők 

meggyőződve. 

37. Vagy náluk vannak a te Urad 

raktárai? Avagy ők az uralkodók?1 

38. Vagy létrájuk van (az égbe), 
amivel hallgatóznak (az 

Angyalok beszédét)? Nos hát az, 

aki hallgatózik közülük, hozzon 
világos bizonyítékot. 

39. Vagy Neki (a Magasztos Allah-nak) 

lányai (vannak) és nektek fiúk? 

40. Vagy talán jutalmat kértél 
(Muhammad - Allah áldja meg és 
adjon Neki örök üdvösséget) 

tőlük, így súlyos adóság 

0 

k," \ - 9 

1 Gubayr bin Mutcim hagyományozta az apjától, aki mondta: Hallottam a Prófétát 
(Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) amint a napnyugtai imában (al- 
magribu) a uHegy ” című szárát recitálja. Amikor elért ezekhez a versekhez (Vagy 
a semmiből teremttettek? Vagy ők a teremtők? Talán ők teremtették az egeket és a 
földet? Nem! Nincsenek ők meggyőződve. Vagy náluk vannak a te Urad raktárai? 
Avagy ők az uralkodók?) a szívem szárnyalni kezdett. Al-BuhárI SahTh-]<i N. 4573 
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nyomasztaná őket? 

41. Vagy náluk van a láthatatlan (al- 

gaybuf, és ők leírják? 

42. Vagy cselt akarnak vetni? De a 
hitetlenek azok, akik e csel 

áldozatai lesznek. 

43. Vagy nekik más istenük van, 
mint Allah? Magasztaltassék 

Allah (subhána-Lláhiy. Magasan 

fölötte áll Ő a társításuknak! 

44. Ha azt látnák, hogy az ég egy 
része lezuhan, azt mondanák: „Ez 
csak egymásra halmozott felhő.” 

45. Hagyd csak őket addig, amíg nem 
találkoznak azzal a Napjukkal, 

amelyen a földre zuhannak, 
mintha villám sújtotta volna őket. 

46. Azon a Napon nem segít rajtuk 

semmit sem a cselszövésük, és 

senki sem lesz, aki segítene rajtuk. 

47. Azoknak, akik bűnt követtek el, 

még ezen felül is jár büntetés. 

Ám a legtöbbjük nem érti meg. 

48. Légy (Muhammad- Allah áldja meg 
és adjon Neki örök üdvösséget) hát 

állhatatosan türelmes Urad 
döntésével szemben! Te a Mi 
szemünk előtt vagy. Az Urad iránti 

hálát zengjed, ha felkelsz! 

49. És magasztald Őt az éjszaka 

folyamán is, és a csillagok 
halványodásakor is! 

wo 

>}0 

~ WÜő 

1 De ez persze nincs így, hiszen a Láthatatlan minden tudása a Magasztos Allah 

kiváltsága, abban egyetlen teremtett sem részesül. 
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A Csillag /53./ 
Az An-Nagmu1 c. szúra. 

Mekkái. 

Verseinek száma: 62. 

A 32. vers Medinai eredetű. 

Az al-Ihlásu c. szúra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 

nevében 

A csillagra midőn lehull 
(lenyugszik)! 

A ti társatok (Muhammad - Allah 
áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) nem tévelyeg és nem 
is vezet félre. 

(J) ^ 

Nem a (saját) vágya szerint 
beszél. 

Ez bizony nem más, mint sugallt 
Sugallat. 

Qcfjj&A&oi 

Amit a nagy Erejű (Gibril, Gábriel) 
tanított neki (ezt a Koránt). 

Az erős (Gibril, Gábriel) 

felemelkedett. 

És ő (Gibril, Gábriel) a látóhatár 

legmagasabb pontján van. 

Majd közeledett (Gibril, Gábriel) 
és lejjebb ereszkedett. 

És ő két íjnyi távolságra volt, 
vagy még közelebb2. 

0 OyOJ CÁ jö> 

1 A szúra címe az első versből ered. 

LAbdullah-tól maradt fenn: (És ő két íjnyi távolságra volt, vagy még közelebb. És 
(Allah, Gibril által) sugallta az ő szolgájának (Muhammad- Allah áldja meg és 
adjon Neki örök üdvösséget) amit sugallt.) Mondta: Ibn Mascüd hagyományozta: Ő 
(a Próféta - Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) látta Gibril-1 
(Gábrielt), és neki hatszáz szárnya volt. Al-BuhárI Saluk-ja N. 4575 
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10. És (Allah, Gibril által) sugallta az 
ő szolgájának (Muhammad-nsk- 
Allah áldja meg és adjon Neki 
örök üdvösséget) amit sugallt. 

11. Nem hazudott a szív abban, amit 

látott. 

12. Kételkedtek talán abban, amit 
látott (a Micrág, Égi Utazása 

során)1? 

íj) 

1 Malik bin Sacsaca hagyományozta: A Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) mondta: A háznál voltam, az ébrenlét és az álom határán (egy angyal 

felismert engem) mint a férfi, aki két férfi között fekszik. Egy arany tálca hozatott 

elém, bölcsességgel és hittel töltve. Majd a testem a torkomtól a hasam alsó részéig 

felhasíttatott és a gyomrom Zamzam vízzel mosatott ki és bölcsességgel és hittel 

töltetett meg. Egy hófehér állat hozattatott elém, amely kisebb volt, mint az öszvér ám 

nagyobb, mint a szamár: al-Buráq. Ezután útnak indultam Gábriellel, amíg el nem 

értük a földi eget. (Gábriel kopogtatott) Ki az? - kérdezték. Mondta: Gábriel. A kapus 

kérdezte: Ki van veled. Mondta: Muhammad. Mondta: Küldetéssel bízatott meg? 

Mondta: Igen. Az mondatott: Isten hozta, milyen pompás látogatás az övé. Adám előtt 

voltam, üdvözöltem őt. Ő mondta: Isten hozott ó, gyermek és próféta. Majd a második 

égbe mentünk. Az mondatott: Ki ez? Gábriel- válaszolta. Az mondatott: Ki van veled? 

Muhammad (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget). Az mondatott: 

Küldettek érte? Mondta: Igen. Az mondatott: Isten hozta, milyen pompás látogatás az 

övé. Itt Jézussal és Yahya (Jánossal) találkoztam, akik mondták: Üdvöz légy! Ó, 

testvér és próféta. Majd a harmadik égbe mentünk. Az mondatott: Ki ez? Gábriel- 

válaszolta. Az mondatott: Ki van veled? Muhammad (Allah áldja meg és adjon Neki 

Örök üdvösséget). Az mondatott: Küldettek érte? Mondta: Igen. Az mondatott: Isten 

hozta, milyen pompás látogatás az övé. Itt Józseffel találkoztam, köszöntöttem. Ő 

mondta: Üdvöz légy! Ó, testvér és próféta. Majd a negyedik égbe mentünk. Az 

mondatott: Ki ez? Gábriel- válaszolta. Az mondatott: Ki van veled? Muhammad 

(Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget). Az mondatott: Küldettek érte? 

Mondta: Igen. Az mondatott: Isten hozta, milyen pompás látogatás az övé. Itt IdrTs-el 

(Enoch) találkoztam és üdvözöltem, ő pedig mondta: Üdvöz légy! Ó, testvér és 

próféta. Majd az ötödik égbe mentünk Az mondatott: Ki ez? Gábriel- válaszolta. Az 

mondatott: Ki van veled? Muhammad (Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget). Az mondatott: Küldettek érte? Mondta: Igen. Az mondatott: Isten hozta, 

milyen pompás látogatás az övé. Itt Hárün-al találkoztam, üdvözöltem és mondta: 

Üdvöz légy! Ó, testvér és próféta. Majd a hatodik égbe mentünk. Az mondatott: Ki 

ez? Gábriel- válaszolta. Az mondatott: Ki van veled? Muhammad (Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget). Az mondatott: Küldettek érte? Mondta: Igen. Az 

mondatott: Isten hozta, milyen pompás látogatás az övé. Itt Mózessel találkoztam, 

üdvözöltem és ő mondta: Üdvöz légy! Ó, testvér és próféta. Mikor elindultam sími 

kezdett. Majd megkérdeztetett: Mi késztetett sírásra? Mondta: Ó, Uram! Ennek a 

fiatalnak a követői, aki utánam bízatott meg küldetéssel, nagyobb számban fognak a 
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13. És bizony látta (Muhammad - 
Allah áldja meg és adjon Neki 
örök üdvösséget) őt (Gibrll-t) 
másik alkalommal is1. 

14. A Sidratu al-muntahá-ml (Lótusz 
fa a Paradicsom legvégső határán, 
amin túl senki sem mehet). 

15. Amelynél az al-Ma ’wá (Menedék 
Kertje) Kert van. 

16. Midőn beborította a lótusz fát az, 
ami beborította. 

17. És nem tért el a tekintet és nem 
lépett túl. 

(|jp 

Paradicsomba lépni, mint az én követőim. Majd a hetedik égbe mentünk. Az 

mondatott: Ki ez? Gábriel- válaszolta. Az mondatott: Ki van veled? Muhammad 

(Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget). Az mondatott: Küldettek érte? 

Mondta: Igen. Az mondatott: Isten hozta, milyen pompás látogatás az övé. Itt 

Ábrahámmal találkoztam, üdvözöltem. Ő pedig mondta: Üdvöz légy! Ó, gyermek és 

próféta! Majd az al-Baytu-l-Mámüru megmutattatok nekem. Megkérdeztem erről 

Gábrielt, ő pedig mondta: Ez az al-Baytu-l-Macmüru. Ebben minden nap hetvenezer 

angyal imádkozik. Ha befejezték ők soha nem térnek oda vissza. Majd a Sidratu-l- 
Muntahá mutattatott meg nekem. Nabiq gyümölcsei olyanok voltak, mint Hagar 
(város Dél-Arábiában) agyag korsói. Levelei pedig akkorák, mint az elefánt fülei. 

Tövében négy folyó (fakadt). Kettő közülük látható, kettő rejtett. Megkérdeztem 

Gábrielt ezekről, ő pedig mondta: A két rejtett a Paradicsomban van. A két látható 

pedig a Nílus és az Eufrátesz. Ezt követően ötven ima szabatott ki rám. Elindultam 

lefelé, míg nem találkoztam Mózessel, aki mondta: Mit tettél? Mondtam: Ötven ima 

szabatott ki rám. Mondta: Én jobban ismerem az embereket, mint te, hiszen nekem 

sokkal keményebb tapasztalatom van az Izraelitákkal kapcsolatban. A te közösséged 

nem lesz erre képes. Térj vissza Uradhoz és kérd Őt! Visszatértem, kértem Őt. Ő 

pedig negyvenre mérsékelte. Az előbbi ismétlődött meg. így harmincra mérsékelte. 

Ugyanaz történt. Ezután húszra mérsékelte. Majd ismét ugyanaz történt. Ezután tízre 

mérsékelte. Ekkor ismét Mózeshez mentem. Ugyanaz történt. Ekkor ötre mérsékelte. 

Ekkor Mózeshez mentem, aki kérdezte: Mit tettél? Mondtam: Ötre mérsékelte. Ő 

ugyanazt a tanácsot adta nekem. Ám én azt mondtam: Én alávetem magam annak, 

ami jó elrendeltetett Allah által. Ezután (Allah Küldötte (Allah áldja meg és adjon 

Neki örök üdvösséget) megszólíttatott: ‘Előírtam az Általam elrendelt kötelezettséget, 

ugyanekkor könnyítést is adtam az Én szolgáimnak. A jó cselekedetet tízszeresként 

jutalmazom.’ Al-Buhán SahJh-ja N. 3035 

1 Ez a második alkalom, amikor a Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) látta Gábrielt abban az eredeti formájában, amelyben a Magasztos 
Allah Őt megteremtette 
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18. Ő (Muhammad- Allah áldja meg 

és adjon Neki örök üdvösséget) 
bizony Ura legnagyobb jeleiből 
látott. 

19. Hogyan vélekedtél al-Lat-ról és 

al-c Uzzá-ról1? 

20. És a harmadikról Martai-ról?2 

21. És nektek fiút tulajdonítotok, 

Neki pedig lányt? 

22. Nos ez igazságtalan felosztás! 

23. Ezek csak nevek, amelyekkel 

csak ti és apáitok neveztétek el 
őket. Allah viszont nem bocsátott 

le erre engedélyt. Nem tesznek 

mást, mint a véleményt követik 

és azt, ami tetszik a lelkeknek. 
Holott már elérkezett hozzájuk az 

Igaz Útmutatás az ő Uruktól. 

24. Vagy az ember megkaphat 

mindent, amit kíván? 

25. De Allah-é a végső (világ, a 
Túlvilág) és az első (világ, evilági 

élet) is. 

26. És mennyi Angyal van az 

egekben, ám mit sem segít 

közbenjárásuk. Csak azután, hogy 

Allah engedélyt ad annak, akinek 

akar és akiben tetszését leli. 

íg/éj'AiiíBÍ 

•XI UK-* 

^ SÍ 1ül jŰ-i 

1 Abü Hurayra hagyományozta: Allah Küldötte (Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) mondta: uAki esküt tesz és esküje során azt mondja: Al-Lat-ra és al- 
cUzza-ra. Az ezt követően mondja: La Haha illá-Lldhu (Nincs más isten csak 

Allah!) Aki pedig azt mondja a társának: Gyere kössünk fogadást. Az adakozzon” 

Al-BuhárI Sahíh-ja N. 4579. (Tilos a fenti két istenségre esküt tenni, ugyanígy tilos 

a nyeremény céljából kötött fogadás is.) 

2 E fenti három istenség a Qurays törzs és más pogány arab törzs istenei, bálványai 

voltak az Iszlám előtt, a Pogányság (Gahiliyya) korában. 
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27. Azok, akik nem hisznek a 
Túlvilágban, azok az Angyalokat 

női neveken fogják nevezni. 

28. Nem rendelkeznek erről tudással. 

Ők csak a gondolatot követik, ám 

a gondolat nem vezet az Igazság 

megismeréséhez. 

29. Fordulj (Muhammad- Allah áldja 

meg és adjon Neki örök üdvösséget) 

hát el attól, aki a hátát fordította a 
Mi Intésünknek! És csak az evilági 
élet után vágyakozik. 

30. Ez az a mennyiség, ami a tudásból 

nekik jutott. Ám a te Urad a legjobb 
Tudója annak, ki tévelyedett el az Ő 

Útjáról és ki az, aki az Igaz Úton jár. 

31. Allah-é az, ami az egekben és a 

földön van, hogy tetteik szerint 

megfizessen azoknak, akik 

rosszat tettek, és hogy a legjobbal 

(a Paradicsom) jutalmazza a 

helyesen cselekvőket. 

32. Azok, akik elkerülik a nagy bűnöket 

és a fertelmes cselekedeteket és 

csak kisebb vétséget követnek el, 

azokkal a te Urad nagylelkű a 
megbocsátásban. Ő ismer titeket a 

legjobban, hisz megteremtett 

benneteket a földből és mikor még 

magzatok voltatok édesanyáitok 

méhében. Ne mondjátok hát 

magatokról, hogy megtisztultak 
vagytok, hisz Ő a legjobb Tudója 

annak, ki az istenfélő. 

33. Hogyan vélekedsz (Muhammad - 

Allah áldja meg és adjon Neki örök 

út) 
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üdvösséget) arról, aki elfordul? 

34. Keveset ad és fösvény1. 

35. Vajon birtokában van-e a láthatatlan 
dolgok tudása, és így ő lát? 

36. Vajon nem értesült-e arról, ami 
Müsá (Mózes) lapjain van? 

37. És Ibráhím-én (Ábrahámén), aki 
teljesítette (mindazt, amit Allah, a 

Magasztos rótt ki rá)? 

38. És senki sem viszi másnak a terhét. 

39. És hogy csak az jár az embernek, 
amiért tett (is valami jót). 

40. Erőfeszítése látható lesz. 

41. Hogy majdan bőséges jutalmat 
kapjon! 

42. És hogy Uradhoz lesz a végső 
állomás. 

43. Ő az, Aki megnevettet és sírásra 
késztet. 

44. Ő az, Aki a halálba küld és életre 
kelt. 

45. És Ő az, Aki a párokat 

megteremtette - a férfit és a nőt. 

46. Kilövellt spermából. 

47. És hogy az Ő feladata az új életre 
keltés is. 

48. És Ő az, Aki gazdaggá tesz és 

tulajdonossá. 

49. És Ő a Szíriusz2 csillag Ura! 

© SaÁÁj üLlS 

(f|5 xs\ 

ffj öli 

(f) otíy* ^15 

É) ÁliüJÍ ^ o!i 

ív 

1 A ‘fösvény’ rész értelmezhető úgy is ‘nem ad többet’. 

2 A pogány arabok ezt a csillagot bálványként tisztelték és nevezték még ‘Mirzam al- 
Gawza ’-nak is’. 
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50. És Ő az. Aki pusztulást küldött az 

egykori cÁd-ra. 

51. És Tamüd-xa. És nem tartott fenn 

semmit (belőle és senkit). 

52. És korábban Nüh (Noé) népét, 

amely még bűnösebb és 
zsarnokibb (volt). 

53. És al-Mu ’íafika-11 (fejük tetejére 

állítottakat) lesújtotta. 

54. És beborította azzal, amivel 

beborította (kőzáporral). 

55. Urad melyik áldását vonod hát 

kétségbe? 

56. Ez intés az első intések közül2. 

57. Közeledik az Elközelgő3. 

58. Nincs annak Allah-hon kívül 

feltárója! 

59. Ettől a hírtől (a Korán) 

csodálkoztok? 

60. Nevettek és nem sírtok? 

61. És ti gőgösen elpocsékoljátok 

(életeteket nemtörődöm léha 

módon). 

62. Boruljatok hát le Allah előtt és 

(egyedül Őt) szolgáljátok!4 

(J) ^ 

(f) 

1 Az általánosan elfogadott vélemény szerint al-Mu ’tafikatu Lót népének a városa, 

amelyre kőzáport küldött, erre utal az 54. vers tartalma. 

2 Ez a vers fordítható úgy is: UŐ (Muhammad -Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) intő az első intők közül.” 

3 Al-Ázifatu ‘az Elközelgő’ a Feltámadás Napjának egyik neve. 

4 Tbn cAbbás mondta: A Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) 

leborult a Csillag (szúra recitálása végén). Vele együtt végeztek lebomlást a 

muzulmánok, a társítok, a dzsinnek és az emberek. Al-BuhárI Sahíh-ja N. 4581 
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A Hold /54./ 
Az Al-Qamaru1 c. szára. _ 

Mekkai. 

Verseinek száma: 55. 

Kivéve a 44., 45., 46. verseket, ezek Medinaiak. 

Az At-Táriqu c. szára után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 

nevében 

1. Elközeledett az Óra, és kettéhasadt2 
a Hold3. 

2. Ám ha Jelet látnak elfordulnak és 

azt mondják: „Folyamatos 

varázslat ez.” 

3. És hazugsággal vádolnak és 
vágyaikat követik. Ám mindennek 

elhatározott rendelése van. 

4. Holott jöttek már hozzájuk hírek, 

amelyekben elrettentés volt. 

5. Végtelen Bölcsességgel. De az 
intelmek nem használtak. 

6. Fordulj hát el (Muhammad- Allah 

áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) tőlük azon a Napon, 

amikor a Felszólító egy fájdalmas 
dologra szólít fel! 

7. Szemüket lesütve jönnek elő a 

sírokból, mintha szétrajzó sáskák 
lennének. 

^ (jtA* é&Xjkj 

te 

1 A szára címe az első versből ered. 

2 Ibn Mascüd mondta: Kettéhasadt a Hold Allah Küldötte (Allah áldja meg és adjon 

Neki örök üdvösséget) korában. Egyik része a hegy felett volt, a másik mögötte. 

Allah Küldötte (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) mondta: 

‘Tanúskodjatok!’ Al-Buhári Sahlh-ja N. 4583 

Anas hagyományozta: Mekka népe kérte, hogy mutasson nekik egy jelet. Ő 

megmutatta nekik a Hold kettéhasadását. Al-Buhári SahTh-]?L N. 4586 
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8. Fejüket előrenyújtva sietnek a 
Felszólítóhoz. A hitetlenek azt 

mondják: „Ez egy nehéz Nap!” 

9. Már előttük Nüh (Noé) népe 
hazugsággal vádolt. Hazugsággal 

vádolták a szolgánkat. Mondván: 

ítGinn-tői megszállott és 
eltaszíttatott.” 

10. És az Urához fohászkodott: 

„Legyőzettem. Segíts nekem!” 

11. És Mi megnyitottuk az Ég kapuit 

az áramló víznek. 

12. És a földön forrásokat 
fakasztottunk. És a víz elrendelt 

rendelés szerint találkozott. 

13. És Mi deszkákból és szegekből 

(álló bárkára) vittük őt. 

14. Amely a Mi tekintetünktől 
övezve halad-jutalmul annak, 

akinek a hálátlanság1 jutott. 

15. Jelként hagytuk ezt hátra. Van-e 
valaki, aki hallgat az intelemre? 

16. Milyen volt a Büntetésem és az 

Intelmeim? 

17. Bizony könnyűvé tettük a Koránt 

az intelem számára. Van-e valaki, 

aki hallgat az intelemre? 

18. cÁd (törzse) is hazugsággal vádolt. 

Milyen volt a Büntetésem és az 

Intelmeim? 

19. Egy folyamatosan baljós Napon 
őrjöngő szelet küldtünk rájuk. 

Ez fordítható még úgy is: ‘Jutalom ez annak, aki visszautasíttatott.’ 
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20. Amely elragadta az embereket, 

mintha azok gyökerestől kitépett 

pálmacsonkok lennének. 

21. Milyen volt a Büntetésem és az 
Intelmeim? 

22. Bizony könnyűvé tettük a Koránt 
az intelem számára. Van-e valaki, 
aki hallgat az intelemre? 

23. Tamüd (törzse) hazugsággal 
vádolta az intelmeket. 

24. És mondták: „Talán egy, közülünk 

való embert kövessünk? Bizony, 

akkor tévelygésben és őrültségben 
lennénk!” 

25. „Vajon neki (Salih-nak) küldetett le 
az Intés közülünk? Megátalkodott 
hazug ő!” 

26. Holnap majd meg fogják tudni ki 

a megátalkodott hazug. 

27. Mi egy nősténytevét küldünk el 

hozzájuk próbatételként. Figyeld 

csak őket és légy állhatatos 
türelemmel! 

28. Tudasd velük, hogy a víz 

szétosztandó közöttük (és a teve 
között). Minden ivásnál jelen kell 
lenni. 

29. Ők azonban a társukat szólították, 

aki nekigyürkőzött és elvágta az 
inát. 

30. Milyen volt a Büntetésem és az 
Intelmeim? 

31. Mi bizony egyetlen kiáltást 

(sayhatun, büntetésként) küldtünk 
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le rájuk és olyanok lettek, mint a 

száraz pelyva, amit a karám 

készítője (eldob.) 

32. Bizony könnyűvé tettük a Koránt 
az intelem számára. Van-e valaki, 

aki hallgat az intelemre? 

33. Lüt (Lót) népe hazugsággal 
vádolta az intelmeket. 

34. Mi bizony kőzáport (hasiban) 

küldtünk le rájuk-kivéve Lót 

családját. Hajnalban 
megmentettük őket. 

35. A Tőlünk származó kegyelem 
révén. Mi ekképpen jutalmazzuk 

azt, aki hálás. 

36. Ő intette őket a Mi csapásunktól. 
Ám ők kételkedtek az intelmekben. 

37. Ők bizony rossz szándékkal 
kísérelték megszégyeníteni 

vendégeit. Mi kioltottuk a szemük 

világát. (Mondván:) „ízleljétek meg 
a Büntetésemet és az Intelmeimet.” 

38. Reggelre kelve elrendelt büntetés 

szállt le rájuk. 

39. „ízleljétek meg a Büntetésemet és 

az Intelmeimet!” 

40. Bizony könnyűvé tettük a Koránt 
az intelem számára. Van-e valaki, 

aki hallgat az intelemre? 

41. A fáraó népéhez is eljöttek az 

intelmek. 

42. Meghazudtolták a Mi Jeleinket. Mi 

pedig egy Mindenható, Hatalmas 

büntetésével büntettük őket. 

&)■ 

1 

^ ^ ^ * 
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43. Talán a hitetlenjeitek jobbak, mint 

amazok? Vagy mentességetek van 
(a büntetés alól) az írásokban? 

44. Vagy azt mondják: „Mi győzni 
képes sereg vagyunk.” 

45. Ám ez a sereg legyőzetik és hátat 
fordítva menekül. 

46. De nem! Az Óra az ő megígért 

idejük. És az Óra még 
keservesebb és még keserűbb! 

47. Bizony a bűnösök tévelygésben 

és őrültségben vannak. 

48. Azon a Napon mikor az arcukon 

vonszoltatnak a Tűzbe. (Az 
mondatik:) „ízleljétek meg a 
Saqar (a Pokol egyik neve, 
tüzének) érintését!” 

49. Mi bizony mindent megszabott 
mérték szerint teremtettünk. 

Ác-Liiíj? 

50. A Mi parancsunk egyetlen csupán. 
Annyi, mint a szem egy villanása. 

51. Mi bizony már pusztulásba 

küldtünk hozzátok hasonlókat. Van- 
e valaki, aki hallgat az intelemre? 

52. Minden, amit tettek az írásokban 
van (lejegyezve). 

53. Minden, legyen az kicsiny, vagy 
nagy dolog- feljegyeztetik. 

54. Bizony az istenfélők Kertekben 
és folyók (partján) lesznek (a 
Paradicsomban). 

55. Igaz Ülőhelyen (a Paradicsom) a 

Mindenható Király (Allah) 
közelében. 
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A Könyörületes 155.1 
Az Ar-Rahmanu1 c. Szúra 

Medinai. 
Verseinek száma 78. 

Az Ar-Racdu c. szúra után nyert kinyilatkoztatást. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 
nevében 

1. A Könyörületes (Allah). Hizb54. 

2. Tanította a Koránt. 

3. Megteremtette az embert. 

4. Megtanította neki a világos 

beszédet. 

5. A Nap és a Hold (bölcsen 
meghatározott) mérték szerint 

(futják be pályájukat). 

6. A csillagok2 és a fák leborulnak 
(Allah előtt). 

7. Az eget felemelte. A mérleget 
beállította. 

8. Azért, hogy ne csaljatok a 

mérleggel! 

9. Igazságosan bánjatok a súlyokkal 
és ne okozzatok kárt a mérleggel! 

10. A földet szétterítette az 
élőlényeknek. 

11. Amelyen gyümölcsök és 

0 

0 cfejVÖ 

1 A szúra címe az első versből ered. 
2 A Versben szereplő an-nagmu ‘csillagok’ szó értelmezésénél a kommentátorok 

kétféle álláspontot képviselnek: 
a) Ibn cAbbás, Sa°Td bin Gubayr, as-Suddl és mások szerint a jelentése itt: mind 

az, ami föld felszínén elterül, füvek, növények. 
b) Mugáhid, al-Hasan és Qatáda szerint: az égi csillagra vonatkozik. 
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virágkelyhekkel borított pálmafák 
vannak. 

12. Száras leveles gabona és fűszeres 

(édes illatú) növények. 

13. Uratok melyik áldásos j ótéteményét 

tagadjátok ti ketten (dzsinnek és 
emberek)? 

14. Megteremtette az embert agyagból, 
agyagedényhez hasonlóan. 

15. És megteremtette a dzsinneket 

tüzből, amelynek nincs füstje. 

16. Uratok melyik áldásos j ótéteményét 
tagadjátok ti ketten (dzsinnek és 

emberek)? 

17. Ő a két napkelet és a két napnyugat1 

Ura. 

18. Uratok melyik áldásos jótéteményét 

tagadjátok ti ketten (dzsinnek és 

emberek)? 

19. Engedte a két tengert folyni, hogy 

találkozzanak. 

20. Ám közöttük akadály található, 
amelyen át nem léphetnek. 

21. Uratok melyik áldásos j ótéteményét 

tagadjátok ti ketten (dzsinnek és 

emberek)? 

22. Kettejükből kerül elő a gyöngy és 

a korall. 

2 3. Uratok melyik áldásos j ótéteményét 
tagadjátok ti ketten (dzsinnek és 

emberek)? 

0 ötéfó iÍ5j 

(f) 

(§) LSOj 

^ óífév Á 

3 Nyár eleji napkelte és tél eleji napkelte, illetve napnyugta. 
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24. És Övé a tengeren felvontan 
tovasietők (hajók), amelyek 

olyanok, mint a hegyek. 

25. Uratok melyik áldásos jótéteményét 
tagadjátok ti ketten (dzsinnek és 

emberek)? 

26. Mindenki, aki rajta (a földön) van 

az az elmúlásé. 

27. Ám Urad Arca fennkölt és 
magasztos marad (örökre). 

28. Uratok melyik áldásos jótéteményét 
tagadjátok ti ketten (dzsinnek és 

emberek)? 

29. Őt kérdezi mindenki, aki az 
egekben és a földön van. Ő 
minden nap munkában van. 

30. Uratok melyik áldásos 
jótéteményét tagadjátok ti ketten 

(dzsinnek és emberek)? 

31. Adunk nekik időt, ó ti két súlyos 

(dzsinnek és emberek)! 

32. Uratok melyik áldásos jótéteményét 

tagadjátok ti ketten (dzsinnek és 

emberek)? 

33. Ó dzsinnek és emberek 
gyülekezete! Ha képesek vagytok 

áthatolni az egek és a föld 

térségein, úgy tegyétek meg! De 
nem hatoltok át, csak hatalommal 
(amely Allah-tól származhat). 

34. Uratok melyik áldásos jótéteményét 

tagadjátok ti ketten (dzsinnek és 

emberek)? 

35. Lángnyelvek és (olvasztott) ólom 

(§) oU & Jíte 

0 

í) jí ^ S te eÁ-? 

0 OÚ 
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küldetik rátok. Nem menthetitek 
meg magatokat. 

36. Uratok melyik áldásos jótéteményét 

tagadjátok ti ketten (dzsinnek és 

emberek)? 

37. Ha megszakad az ég és olyan 
lesz, mint a rózsa és a karmazsin 

bőr1. 

38. Uratok melyik áldásos jótéteményét 
tagadjátok ti ketten (dzsinnek és 

emberek)? 

39. Azon a Napon nem kérdeztetik 
meg bűnéről sem ember, sem 

dzsinn. 

40. Uratok melyik áldásos jótéteményét 

tagadjátok ti ketten (dzsinnek és 
emberek)? 

41. A bűnösök j eleikről megismerhetők 

lesznek. És a homloknál és a 

lábnál ragadják meg őket2. 

42. Uratok melyik áldásos jótéteményét 

tagadjátok ti ketten (dzsinnek és 
emberek)? 

43. Ez a Pokol, amelyet hazugságnak 

tartottak a bűnösök. 

44. Közte (a Pokol) és forrásban lévő 
víz között járkálnak körben. 

45. Uratok melyik áldásos jótéteményét 

(§) \Á5 S te 

(f) oUoSS ŰSoJ 

esti 

1 Ez a Feltámadás Napján lesz így. A rózsa és karmazsin példázata pedig azon 

rettenetéire utal. Hasonló lesz az ég az olvasztott fémhez, amely az olvasztás alatt 

folyton változtatja a színét, hol sárga, hol vörös, hol kékes. Ld. Ibn Katlr 
Kommentárját! 

2 A Kommentátorok azt mondják: E két testrészt a Pokol Őrei (az-Zabániya) 

összekötözik és ekképpen vetik a Tűzbe. 
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tagadjátok ti ketten (dzsinnek és 

emberek)? 

46. Ám az, aki féli az Ura előtti 
megjelenést1, annak két Kert jár 

(majd a Paradicsomban). 

47. Uratok melyik áldásos jótéteményét 

tagadjátok ti ketten (dzsinnek és 

emberek)? 

48. Szerteágazó ágakkal telt mindkettő. 

49. Uratok melyik áldásos jótéteményét 

tagadjátok ti ketten (dzsinnek és 

emberek)? 

50. Két patak folyik bennük. 

51. Uratok melyik áldásos j ótéteményét 
tagadjátok ti ketten (dzsinnek és 

emberek)? 

52. Azon kettőben minden gyümölcs 

párosával található. 

53. Uratok melyik áldásos jótéteményét 

tagadjátok ti ketten (dzsinnek és 

emberek)? 

54. Kényelmes ágyakon fekszenek, 
amelyeknek belseje brokát. És a 

két kert gyümölcsei mélyen 
alálógók2 3. 

55. Uratok melyik áldásos jótéteményét 
tagadjátok ti ketten (dzsinnek és 
emberek)? 

56. Azokban leszegett tekintetű nők 
(qüsirütu-t-tarfif lesznek, akiket 

i||) obJÁrMp 

<£>óKöc3u\ 

1 Az ‘Ura előtti megjelenést’ részt lehet úgy is fordítani: ‘az Ura előtt állást’ vagy az 

‘Ura méltóságát’. 

2 Azaz kézzel könnyen elérhetők. 

3 Ld. a 37:48. Vers magyarázatát! 
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ő előttük még sem ember, sem 
dzsinn nem érintett. 

57. Uratok melyik áldásos jótéteményét 

tagadjátok ti ketten (dzsinnek és 
emberek)? 

58. Jácinthoz1 és gyöngyhöz 
hasonlatosak ők. 

59. Uratok melyik áldásos jótéteményét 

tagadjátok ti ketten (dzsinnek és 
emberek)? 

60. Vajon aj óravaló cselekedet jutalma 
lehet-e más, mint j óravaló 
cselekedet? 

61. Uratok melyik áldásos jótéteményét 
tagadjátok ti ketten (dzsinnek és 
emberek)? 

62. E kettőn túl még Két kert (van a 

Paradicsomban.)2 

63. Uratok melyik áldásos jótéteményét 
tagadjátok ti ketten (dzsinnek és 
emberek)? 

64. Két éj fekete3. 

65. Uratok melyik áldásos jótéteményét 
tagadjátok ti ketten (dzsinnek és 
emberek)? 

(§) óiiis 

1 A versben szereplő al-yaqütu szó egyaránt jelenthet jácintot, vagy rubint. Mindkét 
jelentése megfelel. Ugyanígy az al-margánu szó jelenthet kis gyöngyöt, vagy 
korallt. Mindkét jelentése megfelel. 

2 cAbdulláh bin Qays hagyományozta az apjától, miszerint Allah Küldötte (Allah 
áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) mondta: (Két kert ezüstből, ennek 
edényei is és minden, ami abban van (ezüstből való). És két kert aranyból, ennek 
edényei is és minden, ami abban van (aranyból való). És, ami az emberek és aközött 
van, hogy az Urukra nézhessenek nem más, mint a Magasztosság leple az Ő arcán 
Éden Kertjében.) Al-BuhárT Sahíh-ja N. 4597 

3 Ez a szín értelmezhető ‘mély zöldnek’ is. 
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66. Azokban két bővizű forrás. 

67. Uratok melyik áldásos jótéteményét 

tagadjátok ti ketten (dzsinnek és 

emberek)? 

68. Azokban gyümölcsök, 
datolyapálmák, és gránátalma. 

69. Uratok melyik áldásos jótéteményét 
tagadjátok ti ketten (dzsinnek és 

emberek)? 

70. Jók és szépek (feleségek) lesznek 
azokban (a Kertekben). 

71. Uratok melyik áldásos jótéteményét 

tagadjátok ti ketten (dzsinnek és 

emberek)? 

72. Sátrakban őrzött hurik. 

73. Uratok melyik áldásos jótéteményét 

tagadjátok ti ketten (dzsinnek és 

emberek)? 

74. Nem érintette őket előttetek sem 
ember, sem dzsinn. 

75. Uratok melyik áldásos jótéteményét 

tagadjátok ti ketten (dzsinnek és 

emberek)? 

76. Zöld párnákon és színes, szép 

szőnyegeken heverésznek. 

77. Uratok melyik áldásos jótéteményét 
tagadjátok ti ketten (dzsinnek és 

emberek)? 

78. Áldassék a te Urad Neve, a 
Fennkölté és a Magasztosé. 

0 

(g) 

>6' 
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Az Eljövendő (Esemény, Óra)/56./ 
Az al-Wáqfatu1 c. szúra. 

mg*. 

Mekkái. 

Kivéve a 81. és 82. verseket. 

Verseinek száma: 96. 

A Tá’ Ha’ c. szúra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 

nevében 

1. Ha bekövetkezik az Eljövendő (a 
Feltámadás Napja.) 

2. Bekövetkeztének nem lesz 
tagadója. 

0 **$\c*Sj\* [ 

3. Lesújtó erre (aki a Pokolba lép be), 
felemelő arra (aki a Paradicsomba 
lép be). 

4. Ha recsegve reccsen a föld. 

5. És porrá morzsolódnak a hegyek. 

6. És szélbe szórt porrá válnak szét. 

7. Ti (emberek) három csoport 
lesztek. 

8. A jobb kéz felőliek2. Ám kik is a 
jobb kéz felőliek? 

9. És a bal kéz felőliek3. Ám kik is a 
bal kéz felőliek? 

10. És az élenjárók4. (Ők lesznek) Az 
élenjárók (a Paradicsomban). 

1 A szúra címe az első versből ered. Al-Wáqfatu a Feltámadás Napjának egyik neve. 
Azért neveztetett így, mivel bekövezte elkerülhetetlen, ha a Magasztos Allah úgy 
rendelkezik, hogy elérkezett az idő nem lesz semmi és senki, aki annak bekövetkeztét 
megakadályozhatná. 

2 Akik írásukat (tetteik feljegyzését) a jobbjukba kapják. As-SuddI azt mondta: Ők a 
Paradicsom Népe. Ld. Ibn Katlr Kommentárját! 

3 Akik írásukat (tetteik feljegyzését) a baljukba kapják. Ők a Pokol Népe. 
4 Ők azok, akik mindenkit megelőztek a jótettek végrehajtásában. Közöttük vannak a 
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11. Ők azok, akik közel vannak. 

12. A gyönyörűség Kertjeiben. 

13. Számosán a korábban éltek közül. <£> 

14. És kevesen a későbbiek közül. 

15. Díszesen átszőtt kereveteken. 

16. Egymással szemben fekszenek. (J) 

17. Örökifjú fiatalok1 járnak körbe 

közöttük. 

18. Kelyhekkel, korsókkal és 
forrásvízzel (vagy patakként áradó 

paradicsomi bor) telt kupákkal. 

19. Fejük nem fáj attól és nem 
részegednek le. 

(§) 'oj^ 

20. És gyümölcsökkel, amilyeneket 

csak választanak. 

C§5 j 

21. És madarak húsával, amit csak 
megkívánnak. 

22. És szép, nagy szemű huri-k 

(lesznek ott). 

23. Akik olyanok, mint az elrejtett 
gyöngyszemek. 

24. Ez a jutalma annak, amit 

cselekedtek. 
(|) 

25. Nem hallanak ott buta {lagw, 
bűnös, üres, tartalmatlan) 
beszédet, sem bűnre csábítást. 

próféták, küldöttek, mártírok. Tökéletességük miatt ők vannak a legkevesebben. Ld. 

Ibn Katlr Kommentárját! 

1 Ez az arab "wildánun muhalladüna5 kifejezés fordítása. Ebből a wildánun fordítása 

egyértelműjelentése ‘ifjak’. A 4muhalladüna’ megközelítő fordítása: akik örökkön 

ugyanazokkal a tulajdonságokkal rendelkeznek, nem öregszenek, nem kezdenek el 

őszülni, és semmijük sem változik meg. 
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26. Csupán az hangzik el: t6Békesség, 
békesség (saláman saláman)\” 

27. És a jobb kéz felőliek. Milyenek 

(szerencsések) is a jobb kéz 
felőliek? 

28. Tövistelen sidr-fák (lótusz fák)1 
között. 

29. És virágzó (és gyümölcsökkel 
megrakott) banánfák (talh)2 
között. 

30. És messze elnyúló árnyékban 
lesznek3. 

31. Folyamatosan csobogó vízzel. 

32. Temérdek gyümölccsel. 

33. Amelyek el sem fogynak, nem is 
tilalmasak. 

34. Magasra emelt ágyakon. 

35. Mi teremtettük őket (a szolgáló 

nőket) teremtéssel. 

36. És szüzekké tettük őket. 

37. (A férjeiket) Szeretőkké és 

1 A 'sidr1 szó másik jelentése, ami által a tövistelenség jobban érthető, ‘krisztustövis’ 

(Paliurus spina Christi). Ibn Katir kommentárjában olvashatjuk a következőt: 

Egyszer egy beduin jött és mondta: Ó Allah Küldötte! Allah megemlített egy fát a 

Paradicsomban, ám az fájdalmat okoz a hozzáérőnek. Allah Küldötte (Allah áldja 

meg és adjon neki örök üdvösséget) mondta: Melyik az? Az előbbi pedig mondta a 

sidr fa, amely fájdalmat okozó tüskékkel rendelkezik. Allah Küldötte (Allah áldja 

meg és adjon neki örök üdvösséget) mondta: ‘Nem mondta-e a Magasztos Allah 

(Tövistelen sidr fák között)? Allah letörte minden tüskéjét és minden egyes tüske 

helyére gyümölcsöt helyezett.’ 

2 A talh szónak szintén több értelmezése lehetséges. Az egyik, amit a fordításban 

adtam meg, a másik pedig al-Higáz területén élő nagy, akáchoz hasonló, tüskés fa. 

Abü Hurayra hagyományozta: A Próféta (Allah áldja meg és adjon neki örök 

üdvösséget) mondta: „Bizony a Paradicsomban van egy fa. A lovas száz évig 

haladhat az árnyékában még sem éri el a végét. Olvassátok, ha akarjátok: (És 

messze elnyúló árnyékban)” Al-BuhárI Sahlh-ja. N. 4881 
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hasonló komákká. 

38. A jobb kéz felőliek számára. 

39. Számosán a korábban éltek1 közül. 

40. És számosán a későbbiek közül is. 

41. És a balkéz felőliek. Milyenek 
(szerencsétlenek) is a balkéz 

felőliek? 

42. A samüm (égetően forró) szélben 

és a forrásban lévő vízben 
(lesznek.) 

43. És fekete füst árnyékában. 

44. Amely nem hűvös és nem 

kellemes. 

45. Korábban ők a (evilági) javak 
élvezeteibe merültek 

46. És megmakacsolták magukat a 

nagy bűnben (főként a társítás 

bűnében). 

47. És azt mondogatták: „Ha 

meghalunk és porrá és csonttá 

leszünk talán feltámasztásban 
részesülünk?” 

48. „És a mi ősatyáink is?” 

49. Mondd (Muhammad- Allah áldja 
meg és adjon neki örök 

üdvösséget): „A régen éltek és a 

későbbiek is.” 

50. „Összegyűjtetnek egy megszabott 
Nap határidejére.” 

51. „Majd ti ó, tévelygők és 

hazugsággal vádolok.” 

<t>j 

WsQi 

0 ^ 

QDCi 

1 
Akik csatlakoztak az Iszlám vallásához. 
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52. „Ti a Zaqqum-fa (gyümölcsét) 

eszitek.” 

53. „Azzal töltitek meg a gyomrotokat.” 

54. „És arra fortyogó vizet isztok.” 

55. „Úgy isztok majd, ahogyan a 
szomjas teve iszik.” 

56. Ez lesz az ő szálláshelyük az 
ítélet Napján. 

57. Mi teremtettünk meg benneteket. 

Miért nem ismeritek hát el (az 

Igazságot)? 

58. Hogyan vélekedtek, (az emberi 

ondóról), amit kilövelltek? 

59. Azt vajon ti teremtitek? Avagy 

Mi vagyunk annak teremtője? 

60. Mi elrendeltük közöttetek a halált. 

Minket senki sem előzhet meg! 

61. Azért, hogy hozzátok hasonlókra 

cseréljünk fel benneteket és, hogy 

Mi újra megalkossunk benneteket 

olyanban (formában), amit ti nem 
tudtok. 

62. Holott ti megismertétek az első 

létrehozást. Miért nem hallgattok 
az intésre? 

63. Hogyan vélekedtek arról, amit 
megműveltek? 

64. Vajon ti vetitek-e azt be? Avagy 

Mi vagyunk annak megművelője? 

65. Ha akartuk volna elszáradt 

kóróvá tettük volna és nem érne 
véget a csodálkozásotok. (És így 
szólnátok:) 
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66. „Mi bizony eladósodtunk! 

67. És megfosztattunk!” 

68. Hogyan vélekedtek a vízről, amit 

isztok? 

69. Vajon ti bocsátottátok azt le az 
esőfelhőből? Avagy Mi vagyunk 
a Lebocsátók? 

70. Ha akarnánk keserűvé tennénk 
azt. Hát miért nem vagytok 

hálásak? 

71. Hogyan vélekedtek a tűzről, amit 
gyújtotok? 

72. Vajon ti növesztettétek-e annak a 

fáját? Avagy Mi vagyunk annak 

sarjasztója? 

73. Mi bizony emlékeztetővé tettük 

azt és az élethez szükségessé az 
utazók számára. 

74. Magasztald hát a te Hatalmas 

Urad Nevét! 

75. Nem! Esküszöm a csillagok 

helyeire1. 

76. Ez bizony hatalmas esküvés! 
Bárcsak tudnátok. 

77. Ez bizony Kegyes Korán! 

1 A ‘csillagok helyeire’ az arab ‘bi-mawáqíi-n-nugümf kifejezés fordítása. A 

Kommentátorok között több értelmezés is ismert. Az egyik a fenti fordításban 

szerepel. A másik lehetséges értelmezés magyarul igen nehezen magyarázható. A 

Korán részletekben történő kinyilatkoztatására utal. Hiszen tudjuk, hogy a Korán 

egységes egészben nyilatkoztatott ki és érkezett le a Legfelsőbb Égből az evilági 

égbe, ahonnan részletekben bocsáttatott le a Prófétára (Allah áldja meg és adjon 

neki örök üdvösséget) Gibril (Gábriel) közvetítésével. Ezen magyarázat az arab ige 

a ‘naggama’ (részletekben ad át, közöl) alapján magyarázható. És a ‘n-g-m’ 

gyökből származik a Versben szereplő ‘nugüm- csillag’ szó is. Ld. Ibn Katlr 

Kommentárját! 
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78. Egy jól elrejtett Könyvben (Allah- 

nál az egekben, a Jól Őrzött 
Táblán, al-Lawhu-l-Mah/uzu). 

79. Csupán a megtisztítottak 
(Angyalok) érinthetik azt (ami 
Allah-nál van) meg.' 

80. Kinyilatkoztatás az a Világok 
Urától. 

81. Vajon ezen híradással akartok 
gúnyolódni? 

82. És mindennapi megélhetésetekké 
teszitek, hogy meghazudtoljátok? 

83. És midőn majd (a haldokló lelke) 

a torkához érkezik. 

84. Ti akkor körülnéztek. 

85. Holott Mi1 2 közelebb vagyunk 
hozzá, mint ti. Ám ti azt nem 
látjátok. 

86. Vajon, ha nem volnátok kötésben? 

87. Hát nem térítenétek azt (a lelket) 
vissza (a testhez), ha az igazat 
szólók közül valók vagytok? 

88. Ha ő (a haldokló lélek) a 
közellévők közé tartozik. 

89. Akkor az élet lehelete3 és fűszeres 
illatúak és a Gyönyörűség Kertje 
(várja.) 

90. És ha ő (a haldokló lélek) a jobb 

kéz felőliek közé tartozik. 

© 0L> 

0 Otö^ü^^ 

1 E vers tartalmából fakad azon szabály is, hogy itt e földi létben a hívő ember csak 

rituális és fizikai tisztaság állapotában érintheti meg a Koránt. 

2 Azon Angyalaink által, akik a lelkeket a halálukkor elragadják. Ld. Ibn Katlr 

Kommentárját! 

3 Ezt lehet: megnyugvásnak, vagy pihenésnek is fordítani. 
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91. (Úgy) t6Békesség neked a jobb 

kéz felőliektől.” 

92. Ám ha ő (a haldokló lélek) a 
meghazudtolok és a tévelygők 

közé tartozik. 

93. Akkor fortyogó víz lesz a 

fogadtatása. 

94. És sülés a Pokol (tüzén). 

95. íme ez a bizonyossággal 
kitüntetett Igazság! 

96. A te Leghatalmasabb Urad Nevét 

magasztald hát! 

(Jy \ jjg,jíkLS l >1? 

(J) 
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A Vas 151.1 
Az al-Hadídu1 c. szúra. 

íplfiBSISSr, V1V 
glpg;^ && 

Medinai. 

Verseinek száma 29. 

Az az-Zalzalatu c. szúra után nyilatkoztatott ki 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 
nevében 

1. Allah-ot dicséri mindaz, ami az 

egekben és a földön van. Ő a 
Hatalmas és a Bölcs. 

2. Övé az egek és a föld birodalma2. 
Ő az, Aki életre kelt és Ő az, Aki 
a halálba küld. Ő mindenre képes. 

3. Ő az Első és Ő az Utolsó és Ő a 

Nyilvánvaló és Ő a Belső3. Ő 
minden dolog Tudója. 

4. Ő az, Aki megteremtette az egeket 

és a földet hat nap alatt, majd a 

Trón fölé emelkedett4. Tudja mi az, 

ami behatol a földbe és mi az, ami 

kilép belőle. És tudja mi érkezik az 

égből és mi emelkedik fel oda. Ő 
veletek van (a Tudásával)5 bárhol 

0 & 

rájLaJ)Jci 

1 A szúra címe a 25. versből ered. 
2 Az arab szövegben a mulkun szó szerepel, ami jelentheti a birodalmat, vagy a 

királyságot, vagy az országlást is egyaránt. 
J A Magasztos Allah négy Attribútumát olvashatjuk itt. 

a) az Első, al-Awwalu, Aki előtt nincs senki és semmi. 
b) az Utolsó, al-Áhiru, Aki után nincs senki és semmi. 
c) a Nyilvánvaló, az-Zahiru, avagy fordítható úgy is a Külső, a Felső, Aki fölött 

nincs senki és semmi. 
d) a Belső, al-Bátinu, ám ez fordítható úgy is a közel Lévő, senki és semmi sem 

lehet közelebb, mint Ő. A c és a d pontokban említett Jelzők igen nehezen 
fordíthatók le pontosan idegen nyelvre. 

4 A Magasztos minden ilyen ‘emelkedését’ tartalmazó verset úgy kell érteni, ahogyan 
az az Ő Magasztosságához illik. Nem szabad semmi hasonlóságot feltételezni az Ő 
és a teremtettek tulajdonsági között. 

5 Az ‘Ő veletek van’ rész a Kommentátorok egybehangzó véleménye alapján úgy 
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legyetek is. Allah, amit ti tesztek, 

arról tud. 

5. Övé az egek és a föld országlása1. 
Allah-hoz térnek vissza a dolgok. 

6. Ő az, Aki felváltja az éjszakát a 

nappallal, és a nappalt az 
éjszakával. Ő ismeri a lelkek 

legtitkosabb rejtelmeit is. 

7. Higgyetek Allah-ban és az Ő 
Küldöttében! És adakozzatok 

abból, aminek örököseivé tett 

meg benneteket! Mert azok, akik 

hisznek és adakoznak közületek, 

azoknak nagy lesz a jutalma. 

8. Mi történt veletek, hogy nem 

hisztek Allah-ban? Holott a 

Küldött arra szólít fel benneteket, 
hogy higgyetek az Uratokban! 

Hiszen 0 (a Magasztos Allah) már 
megkötötte az egyezségeteket - ha 
hívők vagytok. 

9. Ő az, Aki nyilvánvaló jeleket 

bocsátott le az Ő szolgájára 

(Muhammad- Allah áldja meg és 
adjon neki örök üdvösséget), 
hogy kivezessen benneteket a 

sötétségekből a fényre2. Allah 

bizony Könyörületes és Jó veletek. 

10. Mi történt veletek, hogy nem 

adakoztok Allah útján? Holott 

ííy -ebi VÍJiÉÍ 

0 

r*so 

értendő ‘bi-cilmihi> ‘az Ő tudásával’. Tehát Ő lát, hall, tud mindenről és mindenkiről. 

Ld. Ibn Katlr Kommentárját! 

1 Ld. a 2. Vers j egyzetét. 

2 A hitetlenség, a tudatlanság és a különböző alaptalan vélekedések sötétségeiből, 

ezért találhatunk mindig többes számot. A ‘fényre’ viszont mindig egyes számú 

mivel az Igazság, az Iszlám egyetlen. 
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Allah-é az egek és a föld 
öröksége. Nem egyenlő köztetek 
az, aki a hódítás (Mekka 

meghódítása) előtt adakozott és 

szállt harcba (azokkal, akik ezután 

tettek ehhez hasonlóan)1. Ők 
magasabb fokon vannak mint 
azok, akik csak utána adakoztak és 

harcoltak. Ám Allah mindenkinek 

a legszebbet ígéri2. És Allah tudja, 
hogy ti mit tesztek. 

11. És ki az, aki szép kölcsönt ad 

Allah-nak?3 És így Ő azt majd 
megsokszorozva adhassa vissza 
neki. És neki nemes jutalom (a 

Paradicsom) jár. 

12. Azon a Napon, amikor látod a 
hívő férfiakat és a hívő nőket, 
amint a fényük előttük és 

jobbjukon halad4. Ma örömhír 

van a számotokra: Kertek, 
amelyek alatt folyók folynak. A 
hívők örök időkre abban (a 
Paradicsomban) maradnak. Ez 

bizony a hatalmas győzelem. 

13. Azon a Napon, mikor a képmutató 

férfiak és a képmutató nők azt 

JÍJ \jc3j etjéül 

át 

1 Hiszen a Mekka meghódítása előtti időszak igen nehéz és küszködéssel teli volt, így 

akkor még csak a tiszta, őszinte és szilárd hittel bírók hittek az Iszlámban. Ám a 

Hódítás után már az emberek csapatostól jöttek és fogadták el az Iszlámot. Hála 

legyen Allah-nak. 

2 Azoknak is, akik a Hódítás előtt adakoztak és azoknak is, akik csupán azt követően. 

Mindegyiküknek jutalom jár aszerint, ahogyan cselekedtek, jóllehet eltérés van 

cselekedeteik súlyában. 

3 A versben szereplő ‘szép kölcsön’ a kommentátorok véleménye szerint: bármiféle 

őszinte és tiszta szándékú adakozás Allah Útján, az Iszlámért. 

4 cAbdullah bin Mascüd-tól maradt fenn: A fényük nagysága és mértéke az evilági 

tetteiktől függ. Lesznek olyanok, akik fénye akkora lesz, mint egy hegy. Másoké 

akkora, mint egy pálma. Ld. Ibn Katlr Kommentárját! 
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mondják azoknak, akik hisznek: 
„Tekintsetek ránk! Engedjétek, 
hogy kaphassunk a Fényetekből!” 
Az mondatik: „Térjetek vissza és 
ott keressetek fényt!” Ekkor fal' 

emelkedett fel közöttük, amelyen 

volt egy ajtó. Annak belsejében 
volt a kegyelem és irgalom és rajta 

kívül pedig a büntetés. 

14. Kiáltanak nekik: „Hát vajon nem 

voltunk veletek?” Azt felelik: „De 

igen! Ám ti elcsábítottátok 
egymást és várakoztatok majd 
kételkedtetek. És a vágyak tévútra 

vittek benneteket, míg el nem jön 

Allah parancsa. Ám, Allah-ot 

illetően megtévesztett benneteket 

a megtévesztő (a sátán).” 

15. Ma nem fogadható el tőletek 

váltságdíj. Sem pedig azoktól, akik 

hitetlenek voltak. Lakhelyetek a 

Tűz. Az a ti uratok (a Pokol a 

megfelelő helyük). Milyen szörnyű 

sors ez. 

16. Vajon nem érkezett-e el az idő 

azok számára, akik hisznek, hogy 

szívük alázattal forduljon Allah 

intése felé, és afelé, ami az 
Igazságból kinyilatkoztatást 
nyert? És ne legyenek hasonlóak 

azokhoz, akik már korábban az 

írás birtokába kerültek, ám az idő 

hosszúnak tűnt nekik és 

megkérgesedett a szívük. Sokan 

közülük bűnösök lettek. 

Jío 

1 Al-Hasan és Qatada álláspontja szerint itt a Paradicsomot a Pokoltól elválasztó 

falról van szó. Ld. Ibn Katlr Kommentárját! 
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17. Tudnotok kell, hogy Allah kelti új 

életre a földet annak halála után. 

Világossá tettük nektek a jeleket. 

Talán használni fogjátok az 
eszeteket. 

18. Bizony az adakozó férfiak és az 
adakozó nők és azok, akik szép 

kölcsönt adnak Allah-nak, nekik 

megsokszorozva adja Ő azt 

vissza. És nekik bőkezű jutalom 
jár (a Paradicsomban). 

19. És azok, akik hisznek Allah-ban 

és az 0 Küldötteiben, ők az 

igazak1 és a mártírok az ő 

Uruknál. Fizetség és fényesség 
jár nekik. Ám azok, akik 

hitetlenek és meghazudtolták a 

Mi Jeleinket, ők a Pokol lakói. 

20. Tudnotok kell, hogy az evilági élet 
csupán játék és szórakozás és dísz 

és egymás közötti büszkélkedés, a 

vagyon (mennyiségét) és a 

gyermekek (számát) illető 

rivalizálás. Hasonló ez a bőven 

áradó esőhöz, amely tetszik a 

földműveseknek. Majd az 

elszáradt, elsárgulva látod, majd 
eldobni való száraz csonkká lesz. 

A Túlvilágon kemény büntetés 

(vár a hitetlenekre). És 

megbocsátás Allah-tól és az Ő 
tetszése vár (a hívőkre). Az 

evilági élet csupán csalóka dolog. 

21. Versenyezzetek Uratok 

Jj* ítíjÍ Mi} 

Cíiifí$ií \£\\pá 

1 Az arab szövegben az ‘as-siddiqund> szó szerepel, amely jelentése: A Küldöttek 
első és legigazabb hívei. 
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megbocsátásáért! És egy olyan 

Kertért, amelynek szélessége 

akkora, mint az ég és a föld, 
amely azoknak készíttetett, akik 

hisznek Allah-ban és az Ő 

Küldötteiben. Ez a túláradó 

jutalom Allah-tól, annak adja, 

akinek akarja. Allah a hatalmas 

jutalom Uralója. 

22. Egyetlen csapás sem éri a földet 

és titeket sem, csak úgy, hogy az 

írásban van, még mielőtt 

megteremtettük volna azokat. Ez 

bizony könnyű Allah-nak. 

23. Azért, hogy ne keseregjetek 
amiatt, ami elkerült benneteket és 

ne örvendezzetek annak, ami elért 

benneteket. Allah nem szereti az 

öntelt büszkélkedőket. 

-0 f 9 <- ^ ^ 0 

^ ^ ~ 0 9 ^ 

24. Azok, akik fösvények és 

fösvénységet parancsolnak az 

embereknek (Allah nem kér az ő 

jótékonyságukból) És ha valaki 
elfordul (annak tudnia kell, hogy) 

Allah bizony nem szorul senkire 

sem, Ő a Magasztalt. 

25. Valóban elküldtük a Mi 

Küldötteinket a világos 

bizonyítékokkal és leküldtük 

velük az írást és a mérleget, hogy 
az emberek igazságosak legyenek. 

És leküldtük a vasat, amelyben 

szörnyű erő van. Ám haszon is az 

emberek számára. És (így) 

megtudja Allah, hogy ki az, aki 

rejtve segíti Őt és a Küldötteit. 
Allah bizony Erős és Elatalmas. 

(f|} 

13§\j c£Á\ GLy tó j3í 

^ VjijüjJ AíXuj Jlt 
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26. Elküldtük Nüh-ot (Noét) és 
Ibrahim-ot (Ábrahámot), és 

kettejük utódainak adtuk a 
prófétaságot és a Könyvet. Van 

közöttük olyan, aki az Igaz Úton 
jár. Ám sokan közülük bűnösök. 

27. És utánuk Küldötteink egész 
sorát küldtük még. Utánuk 

elküldtük még cIsa-1 (Jézust), 
Mária fiát és az Evangéliumot 
adtuk neki. És azoknak, akik 
követték őt, azok szívébe a 
könyörületet és a kegyelmet 
helyeztük. Ám a szerzetesi 
visszavonult életet, amelyet ők 

találtak ki, ezzel Allah tetszését 
kívánva elérni, nem róttuk ki 
feladatul rájuk. Ám, ők ezt nem 
tartották szem előtt úgy, ahogyan 
kellett volna. Azoknak, akik 

hittek közülük, azoknak 
megadtuk a jutalmat. Ám sokan 

közülük bűnösök. 

28. Ó, ti akik hisztek! Féljétek Allah- 

ot és higgyetek az Ő Küldöttében! 

És akkor az Ő könyörületéből 
kétszeres részt fogtok kapni1 és 
világosságot ad nektek, amelynek 
fényénél járhattok, és megbocsát 
nektek. Allah Megbocsátó és 
Könyörületes. 

5 íyj 4 

1 Abü Burdah apja hagyományozta: Allah Küldötte (Allah áldja meg és adjon neki 

örök üdvösséget) mondta: Bánnely férfi, akinek van egy szolgálólánya, akit ő tanít 

és tanítását szépen végzi, illendőségre tanítja, majd felszabadítja és végül feleségül 

veszi, ennek a férfinak kétszeres jutalom jár. És bármely férfi a Könyv Népéből 

(zsidók és keresztények) hisz a maga prófétájában, majd hisz bennem (Muhammad- 

Allah áldja meg és adjon neki örök üdvösséget) annak kétszeres jutalom jár. És 

bármely szolga, aki teljesíti gazdája iránti kötelezettségét és Ura iránti kötelességét- 

annak kétszeres jutalom jár. Al-BuhárT Sahíh-ja No. 4795 
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29. A Könyv népének (zsidók és a 

keresztények) tudnia kell, hogy 

Allah túláradó kegyelme fölött ők 
nem rendelkeznek semmivel. Ez 

a jutalmazó kegy Allah kezében 

van, annak adja, akinek akarja. 

Allah a hatalmas kegy Birtokosa. 
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A Vitatkozó Asszony /58/ 
Al-Mugadilatu1 c. szúra. 

Medinai. 

Verseinek száma: 22. 

Az Al-Munáfiqüna c. szára után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 
nevében 

1. Allah bizony meghallotta annak a 
szavát (Hawla hint Talaba), aki 
a férje miatt kezdett vitát Veled 
(Muhammad- Allah áldja meg és 

adjon neki örök üdvösséget), és 
Allah-nak panaszkodott. Allah 
meghallja a beszélgetéseteket. 
Allah Halló és Látó. Guz’28. 
Hizb55. 

2. Azok, akik közületek úgy válnak 

el a feleségeitektől, hogy azt 
mondják: „Olyan vagy nekem, 
mint az anyám háta!”2 - tudniuk 
kell -, hogy ők nem az anyjuk. 
Anyjuk csak az, aki szülte őket. 

Ezzel ők borzalmas szót ejtenek 
ki és igaztalant. Ám, Allah 
bizony Elnéző és Megbocsátó. 

3. Akik úgy válnak el feleségeiktől, 
hogy azt mondják: „Olyan vagy 
nekem, mint az anyám háta!” 
majd visszatérnek ahhoz, amit 
már mondtak, azoknak egy 
rabszolgát kell felszabadítaniuk, 

ü\ 

^ > ' 

9 

1 A szúra címe az első versből ered. Némely Korán kiadásban ennek a szárának a 

címe al-Mugádalatu ‘A Vita’. 

2 Ez az úgynevezett az-ziháru válási formula, amely során a férj a következő szavakat 

mondja a feleségének: ‘Olyan vagy nekem, mint az anyám háta’. Ama magyarul 

tilalmas. Ez a Gahiliyya Korának szokása volt. Az első, amely az Iszlám korában 

történt, arról a szúra elején olvashatunk Hawla és félje Aws bin as-Sámit kapcsán. 
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mielőtt egymást érintenék. Ebből 
okulhattok. Amit tesztek, 
mindarról Allah tud. 

4. Aki pedig erre nem képes 

(előteremteni a pénzt a rab 

felszabadítására), annak két 

egymást követő hónapban kell 
böjtölnie, mielőtt egymást 
érintenék. Aki pedig erre sem 

képes, annak hatvan szegény 

ember táplálása a kötelessége. Ez 
azért van, hogy higgyetek Állati¬ 
ban és az Ő Küldöttében. Ezek 

Allah törvényként szolgáló 

szabályai. A hitetleneknek pedig 

fájdalmas büntetés jár. 

5. Akik pedig szembefordulnak 

Allah-hal és az Ő Küldöttével 
(Muhammad-dal Allah áldja meg 
és adjon Neki örök üdvösséget), 

azoknak szörnyű megaláztatás 

lesz az osztályrészük. Ahogyan 
megaláztatás jutott azoknak, akik 

előttük voltak. Mi bizony világos 

Jeleket nyilatkoztattunk ki. A 

hitetleneknek pedig megalázó 
büntetés jut majd- 

6. Azon a Napon, midőn Allah 

mindegyikőjüket feltámasztja, és 
tudatja velük, mit tettek. Allah 

pontosan számon tartotta azt (a 

tetteiket). Ám ők elfeledték. 

Allah mindenre felügyel. 

7. Vajon nem fogod-e fel, hogy 

Allah tudomással bír mindarról, 

ami az egekben és a földön van? 

Nincs olyan titkos tanácskozás, 

tül 

) -*^4^ 

oly 
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ahol hárman vesznek részt, hogy 

ne Ő lenne a negyedik. Vagy ahol 

öten, ott ne Ő lenne a hatodik. 

Vagy legyenek akár kevesebben, 
vagy többen, O mindig velük 
van1, akárhol legyenek is. Azután 

majd a Feltámadás Napján tudatja 
velük, mit cselekedtek. Allah 

bizony mindennek a Tudója. 

8. Nem láttad-e azokat, akik eltiltattak 
a titkos beszélgetésektől, majd 
pedig visszatérnek ahhoz, amitől 

eltiltattak. És titokban egymás 

között sugdolóznak a bűnről és az 
ellenségeskedésről és a Küldöttel 
szembeni engedetlenségről. Ha 

eljönnek hozzád, úgy üdvözölnek, 

ahogyan Allah nem üdvözöl. És 

magukban azt mondják: uVajon 
miért nem büntet meg Allah 

bennünket azért, amit mondtunk?” 
A Pokol elégséges lesz a számukra, 
annak tüzén fognak égni. Milyen 

szörnyű sors ez! 

9. Ó, ti, akik hisztek! Ha egymás 
között meghitten beszélgettek, ne 
beszéljetek a bűnről és az 

ellenségeskedésről, és a Küldöttel 

szembeni engedetlenségről! 
Beszéljetek inkább egymás között a 
jámborságról és az istenfélelemről! 

És féljétek Allah-ot, Akinél 
összegyüjtettek. 

10. A titkos beszélgetés bizony a 

Sátántól származik, hogy 

^ ^ ^ ^ ^ ^ 

1 Ezt úgy kell érteni, hogy a Magasztos Allah a Tudásával van az Ő szolgáival 

mindenhol, ám Ő a Trónja fölé emelkedett. 
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elszomorítsa azokat, akik 

hisznek. Ám ő semmiféle 

ártalmat nem okozhat nekik, csak 
Allah engedelmével. A hívőknek 

Allah-ra kell támaszkodniuk. 

11. Ó, ti, akik hisztek! Ha az mondatik 

néktek, hogy adjatok helyet az 

üléseken, akkor adjatok helyet! így 

Allah is helyet ad nektek (az Ő 
könyörületében). Ha az mondatik 

néktek, hogy álljatok fel, hát 

álljatok fel! Azokat, akik hisznek 

közületek és azokat, akiknek tudás 

adatott, Allah fokokkal magasabbra 
emeli. Allah mindenről tud, amit ti 

tesztek. 

12. Ó, ti, akik hisztek! Ha a Küldöttel 

akartok meghitten beszélgetni, 

akkor a beszélgetés előtt adjatok 
adományt. Ez jobb nektek és 
tisztább. Ám ha erre nem találtok 

módot és lehetőséget, Allah 

Megbocsátó és Könyörületes. 

13. Talán tartotok attól, hogy a 
beszélgetésetek előtt adományt 

adjatok? Ám, ha ezt nem teszitek, 

és Allah kiengesztelődve fordul 

felétek, úgy végezzétek el az imát 

(ias-salatu), adjátok meg az 

alamizsnát! És engedelmeskedjetek 

Allah-nak és az Ő Küldöttének! 
Allah-nak tudomása van arról, 

hogy ti mit tesztek. 

14. Vajon nem láttad-e (Muhammad- 

Allah áldja meg és adjon neki 

örök üdvösséget) azokat, akik 

olyan néppel viselkedtek 

\jL-> íiiiVJ \ 

(J) ÜlfjÁy'ÜJ 

jót ÜÍ Cy \jfjp 

) oyÁ*) 
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barátságosan, akiket Allah 

haragja sújtott? Nem tartoznak ők 

sem hozzátok, sem hozzájuk. 

Hazugsággal keverik esküjüket, 

és ők tudva tudják ezt. 

15. Allah szigorú és kemény büntetést 
készített elő a számukra. Bizony 

rossz az, amit ők elkövettek. 

16. Esküvéseiket védőpajzsul 
tartották, és letérítettek Allah 

Útjáról. Megalázó büntetés lesz 
az ő osztályrészük. 

17. Nem fog rajtuk segíteni sem a 

vagyonuk, sem pedig gyermekeik 

Allah előtt. Ők a Tűzbe jutók, 

akik abban örök időkig időznek. 

18. Azon a Napon, amikor Allah 

mindegyikőjüket feltámasztja, 

úgy fognak majd esküdözni Neki, 

ahogyan nektek is esküdöznek. 

Úgy vélik, hogy ezzel tesznek 

valamit. Bizony ők a hazugok. 

19. Erőt vett rajtuk a Sátán, és 

elfeledtette velük az Allah-ról 

való megemlékezést. Ők a Sátán 

csapata. A Sátán csapata bizony a 
kárvallott vesztesek csapata. 

20. Akik szembefordulnak Allah-hal 

és az Ő Küldöttével, ők a 
legmegalázottabbak közé 

tartoznak. 

21. Megirta Allah elrendelésként: 
„Bizony, Én fogok győzni és a 

Küldötteim!” Allah Erős és 

Hatalmas. 

OqM 

a5í\ 

<á)ijí4 
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22. Nem találsz (Muhammad- Allah 

áldja meg és adjon neki örök 

üdvösséget) olyan népet, amely, ha 

hisz Allah-ban és a Végső Napban, 

szeretettel viseltetne azokkal 
szemben, akik szembefordultak 

Allah-hal és az Ő Küldöttével Még 

ha ezek az apáik, vagy fiaik is, 

vagy testvéreik, vagy rokonságuk. 

Ők azok, akiknek a szívébe írta a 

hitet (Allah), és a Tőle származó 
Rüh-a\ (bizonyítékokkal és igaz 
vezetéssel) erősítette meg őket. És 

olyan Kertekbe (a Paradicsomba) 

juttatja őket, amelyek alatt folyók 

folynak és örökké ott maradnak. 
Tetszését leli bennük Allah, és ők 

is tetszésüket lelik Benne. Ők 

Allah csapata (Hizbu-Lláhi). 

Bizony, Allah csapata a 
boldogulok csapata. 

Jj\ í\3\ 

^ C^r 

Í3űJ)\ 
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! Az Összegyűjtés /59./ 
| Al-Hasru1 c. szúra. tetem 

Medinai. 
Verseinek száma: 24. 

Az Al-Bayyinatu c. szúra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 

nevében 

1. Allah dicsőségét zengi minden, 

ami az egekben és a földön van, 
hiszen O a Hatalmas és a Bölcs. 

2. Ő az, Aki a Könyv népe közül 

kiűzte azokat, akik hitetlenek 
voltak2 a lakóhelyeikről az 
összegyűjtés kezdetére. Ti nem 

gondoltátok, hogy elmennek. És 
úgy vélték, hogy erődítményeik 
meg fogják védelmezni őket Allah- 
tól. Ám Allah onnan érte el őket, 
ahonnan nem számítottak rá és a 

rettegést ültette a szívükbe, aminek 
következtében a saját és a hívők 
keze által rombolták le otthonaikat. 
Szolgáljon ez okulásotokra, ó, ti 
szemmel bírók3 *. 

3. Ám ha Allah nem a száműzetést 
rótta volna ki rájuk sorsul, akkor 

már az evilági életben megbüntette 
volna őket. A Túlvilágon pedig a 

tó ^ 

l3 j 

(JjGj W/cpÚ 

íSQj ó^íSJ 

1 A szúra címe a 2. versből ered. 

2 Itt a Banü-n-Nadír törzs zsidóiról van szó, akikkel a Próféta (Allah áldja meg és adjon 

neki örök üdvösséget) Medinába való érkezésekor szerződést kötött és védettséget 

(dimmá) biztosított nekik. Ám megszegték ezt az egyezséget, hiszen midőn a Próféta 

(Allah áldja meg és adjon neki örök üdvösséget) náluk járt meg akarták ölni. A 

Próféta (Allah áldja meg és adjon neki örök üdvösséget) megkegyelmezett e törzsnek, 

ám száműzte őket földjükről. Ld. Ibn Katlr Kommentáiját! 

‘A szemmel bírók5 kifejezés a szószerinti fordítása a szent szövegrésznek, tartalmához 

még hozzátartozik: akik látnak, és belátják és megértik mindazt, amit a szemeikkel 
felfognak és érzékelnek. 
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Tűz büntetése lesz az 
osztályrészük. 

4. Ez amiatt történik, mert 
szembefordultak Allah-hal és az 

Ő Küldöttével. Aki pedig 
szembefordul Allah-hal, (annak 

tudnia kell azt, hogy) Allah 
büntetése nagyon szigorú. 

5. Ami pálmafát kivágtatok, vagy 
állva hagytatok, az Allah 

engedélyével történt, hogy 
megalázza a bűnösöket. 

6. Amit Allah zsákmányul adott tőlük 
az Ő Küldöttének (Muhammad- 

Allah áldja meg és adjon neki örök 

üdvösséget), az ellen nem 
hajtottatok ti sem lovat, sem tevét1. 
Ám Allah hatalommal ruházza fel 

Küldötteit azokkal szemben, 

akikkel szemben akarja. Mert 

Allah minden dologra képes. 

7. Amit Allah az Ő Küldöttének, a 
városok lakóinak vagyonából 
zsákmányul adott, az Allah-é, a 

Küldöttéé2, a rokonoké3, az 

árváké, szegényeké és az úton 
lévőké, hogy ne a ti gazdagjaitok 
kezén forogjon. Amit a Küldött 

(J) oÚÍJl 

l - ^ ti_jí'' It J 

^ Ü\j í\jű (jpÁÍ-43 JoÜa 4$ 

Al'új y Ái-ó 

1 Azaz nem kellett katonai portyát, harcot indítani annak megszerzéséért. Ez az 

úgynevezett al-fay’u ‘harc nélkül szerzett zsákmány’. 

2 CUmar-tói maradt fenn: A Banü-n-Nadír törzs javai az Allah által a Küldöttének 

(Allah áldja meg és adjon neki örök üdvösséget) adott fay’ zsákmányhoz tartoztak. 

Ezért a muzulmánok nem hajtottak sem lovat, sem tevét. Az ilyen típusú 

(zsákmány) Allah Küldöttének (Allah áldja meg és adjon neki örök üdvösséget) a 

kiváltsága. Ebből róhatja le a családja számára az adott év adakozását. A maradékot 

pedig fegyverek, harci eszközök beszerzésére fordíthatja felkészülésként az Allah 

Útján történő ténykedéshez. Al-Buharl SahTh-ja N. 4603 

3 Lásd ehhez a 8:41 -es Verset. 
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(Muhammad- Allah áldja meg és 

adjon neki örök üdvösséget) 

hozott nektek, azt fogadjátok el, 

amitől pedig eltiltott benneteket, 
attól forduljatok el1! Féljétek 

Allah-ot, mert Allah büntetése 
nagyon szigorú. 

8. (Az ilyen zsákmány egy része) A 

szegény Muhágir-oké 

(Kivonulók), akik házaikból és 
vagyonukból elűzettek, Allah 

tetszése és elégedettsége után 

vágyakozva, (ők azok,) akik 

Allah és Küldötte győzelméért 
küzdenek. Ők az igazak. 

9. (És azoknak is jár abból) Akiknek 

házaik voltak (Medinában) és 

hittek még őelőttük2. Ők szeretik 

azokat, akik elvégezték a 

Kivonulást (hígra). És lelkűkben 
nem érzik szükségét3 annak, amit 
azok kaptak. Sőt, maguk elé 

helyezik őket, még ha ezáltal 

törést szenvednének is. Aki pedig 

védelemben részesül önnön 

kapzsiságával szemben az az 

igazán boldogulok közé tartozik. 

% ' '' 

0 

Abu Nagih mondta: Allah Küldötte (Allah áldja meg és adjon neki örök 

üdvösséget) egy fenséges intéssel oktatott bennünket, amelytől megremegtek a 

szívek és könnytől áradtak a szemek. Mondtuk: Ó, Allah Küldötte! Ez olyan, mint 

egy búcsúzó intése. Hagyj még ránk valamit! Mondta: ‘Meghagyom nektek az 

Allah iránti félelmet. Továbbá az odaadó engedelmességet még ha egy etióp szolga 

is neveztetik ki folétek. Aki (hosszan) él majdan közületek sok nézeteltérést fog 

látni. Ragaszkodjatok hát az én sunna-mhoz és az Igaz Úton vezérelt Kalifák 

sunna-jához.! Az őrlő fogaitokkal harapjátok azt! Óvakodjatok az újított dolgoktól! 

Hiszen minden újítás tévelygés. Abü Dawud jegyezte le.’ 

2 Itt a Medinai muzulmánokról van szó, akik közül sokan még a Kivonulók 

(Mekkából Medinába) előtt felvették az Iszlámot. 

3 Nem irigykednek. 
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10. Akik pedig őutánuk jöttek, azt 

mondják: „Urunk! Bocsáss meg 

nekünk és testvéreinknek, akik 

megelőztek bennünket a hitben és 

ne vesd a szívünkbe a gyűlölet 

magvát azok ellen, akik hisznek. 

Urunk! Te vagy Kegyes és 
Könyörületes.” 

11. Nem láttad-e (Muhammad- Allah 

áldja meg és adjon neki örök 

üdvösséget) azokat, akik 
képmutatók voltak, akik a Könyv 

népéhez tartozó hitetlen 
testvéreiknek azt mondták: „Ha 
elüzettek, mi is veletek megyünk. 

És a ti ügyetekkel kapcsolatban 

soha senkinek nem 
engedelmeskedünk. Ha harcolni 
fognak ellenetek, akkor mi 

segíteni fogunk nektek.” Ám 

Allah tanúságot tesz arról, hogy 

ők hazugok. 

12. Ha ők kiűzetnek, amazok bizony 

nem mennek velük, és ha 
harcolnak ellenük, nem segítik 

őket. Ám ha mégis segítenék 

őket, bizony elfordulnának és 

akkor sem vezettetnek 

győzelemre. 

13. Ti (hívők) bizony nagyobb 

félelmet jelentetek a számukra, a 

lelkűkben (a Banü-n-NadTr törzs 

zsidóira), mint Allah. Ez azért 

van, mert ők egy olyan nép, 

amely nem fog fel semmit. 

14. Nem együttesen harcolnak 

ellenetek, hanem csak jól 

0^5 >4*-“ oíj 
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megerősített városokban, vagy 

falak mögött. Nagy az ő 

harciasságuk egymással szemben. 
Olyannak gondolod őket, mint 
akik együtt vannak, ám szívük 

sokféle. Ez azért van így, mert 
egy olyan nép ez, amely nem ért 
meg semmit. 

15. Hasonló az ő példájuk azokhoz, 

akik nemrégen ízelítőt kaptak 
cselekedeteik gyászos 
következményeiből1. Fájdalmas 

büntetés jár majd nekik. 

16. Hasonló ez a Sátán példájához, 

midőn azt mondta az embernek: 
„Légy hitetlen!” Miután hitetlen 
lett (az ember), azt mondta (a 
sátán): „Nekem semmi közöm 

hozzád. Én félem Allah-ot, a 

Világok Urát.” 

17. Mindkettőjüknek az lesz a végső 
büntetése, hogy örök időkre a 

Pokol Tüzére lesznek 

kárhoztatva. Ez jár a bünösöknek- 
j utalómként. 

18. Ó, ti, akik hisztek! Féljétek 
Allah-ot! A lélek pedig 

figyelmesen nézze azt, amit előre 

küldött a holnapra! És féljétek hát 

Allah-ot! Allah mindannak 
tudója, amit tesztek. 

19. Ne legyetek olyanok, mint azok, 

akik elfelejtették Allah-ot, és 
ezért Ő elfeledtette velük 

önmagukat. Ők a gonosztevők. 

0 } tz- ^ ^ ^ 
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Ez utalás egy korábbi eseményre, a Banu Qaynuqac törzs zsidóira. 
i 
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20. A Pokol Tüzére kerülők és a 

Paradicsom Népe bizony nem 

egyenlők egymással. A 
Paradicsom Népe lesz a győztes. 

21. Ha ezt a Koránt egy hegyre 
bocsátottuk volna le 
kinyilatkoztatás gyanánt, akkor 

láthatnád, hogy az (a hegy), az 

Allah iránti félelemtől 
megalázkodik1 és széthasad. Ezek 
azok a példázatok, amelyeket az 
emberek számára bemutattunk. 

Talán elgondolkoznak. 

22. Ő, Allah! Akin kívül nincs más 
isten, csak 0 (La Haha illa 

Huwa). A rejtett és a látható 
dolgok Tudója, Ő a Könyörületes 

és az Irgalmas. 

23. Ő, Allah! Akin kívül nincs más 

isten, csak Ő (La Haha illa 
Huwa). A Király (al-Maliku), a 
Szentséges (al-Quddüsu), a Béke2 

-'''y ^^ •> ij iS . fi 

1 Gábir bin cAbdulláh-tól maradt fenn: A mecset pálmatörzs oszlopokon nyugodott. 

A Próféta (Allah áldja meg és adjon neki örök üdvösséget), ha a pénteki hutba-1 

mondta, az egyik ilyen pálma törzshöz állt oda. Később minbar-1 (szószék) 

készítettünk neki és Ő arra állt fel. Ekkor mi hallottuk, hogy az a pálmatörzs, amely 

mellett korábban beszélt, sóhajtozva hangot hallat. A hangja olyan volt, mint a 

szülés előtt álló nősténytevéé. Ekkor a Próféta (Allah áldja meg és adjon neki örök 

üdvösséget) odament, a kezét rátette és az megnyugodott. Al-BuhárI Sahih-ja No 

3392 (A sóhajtozó hangja azon bánkódása miatt volt hallható, hogy a vallásos 

tanítást már nem hallhatja. A Fordító) 

2 Itt a szövegben Uas-Salámu” szerepel, ami fordítható „békének”. Ám ugyanekkor 

azt a jelentést is hordozza „Aki mentes minden hibától és hiányosságtól” 

cAbdulláh hagyományozta: A Próféta (Allah áldja meg és adjon neki örök üdvösséget) 

mögött imádkoztunk és azt mondtuk: ‘Béke Allah-ra.’ A Próféta (Allah áldja meg és 

adjon neki örök üdvösséget) így szólt: ‘Allah maga a béke. Inkább ezt mondjátok: ‘Az 

üdvözletek Allah-éi, az imák és a jó dolgok. Béke reád ó, Próféta és Allah könyörülete 

és áldásai. Béke reánk és Allah igaz, őszinte szolgáira. Tanúságot teszek arról, hogy 

nincs más isten csak Allah! És tanúságot teszek arról, hogy Muhammad az Ő szolgája 

és Küldötte!’ Al-BuhárI Sahih-ja, N6946 
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(ias-Salámu), a Biztonságot Adó 
(al-Mu ’minu), a teremtményeire 
Felügyelő (al-Muhayminu), a 
Hatalmas (al-cAzTzu), a 

Mindenható (<al-Gabbáru), a 

Fenséges (al-Mutakabbiru). 
Magasztaltassék Allah (subhána- 
Lláhi)\ Magasan felette áll Ő 

annak, amit társítanak (Mellé). 

24. Ő, Allah. A Teremtő (al-Haliqu), 
a Létrehozó (al-Bári ’u), a 

Megformázó (al-Musawwiru). Őt 
illetik meg a Szép Nevek. Az Ő 
dicsőségét zengi mindaz, ami az 

egekben és a földön van. Ő a 

Hatalmas és a Bölcs. 

) Jfji )j 
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A próbának alávetett asszony /60./ 
Al-Mumtahana1 c. szúra. 

Medinai. 
Verseinek száma: 13. 

Az Al-Ahzábu c. szúra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 

nevében 

1. Ó, ti, akik hisztek! Ne fogadjátok el 
barátotokul az Én (ellenségeimet) 
és a ti ellenségeiteket! Baráti 
érzésekkel fordultok hozzájuk, 

jóllehet ők nem hisznek abban, ami 

hozzátok az igazságból érkezett 
(ezen Korán). És elűzik a Küldöttet 

(Muhammad- Allah áldja meg és 
adjon neki örök üdvösséget) és 
benneteket is, csupán amiatt, hogy 
hisztek Uratokban, Allah-ban. Ha 

úgy indultok el, hogy az Én 
Utamon harcoltok és tetszésemet, 
elégedettségemet keresitek és 
eközben baráti érzelmeket mutattok 

irántuk titokban, Én tudom, amit ti 

titkon és azt is, amit nyíltan tesztek. 
Aki ezt teszi közületek, az bizony 

letért az Egyenes Útról. 

2. Ha találkoznak veletek2, akkor a 

ti ellenségeitek lesznek és 
kezüket és nyelvüket rossz 

szándékkal nyújtják felétek. És 
azt szeretnék elérni, bárcsak ti is 

hitetlenek lennétek. 

3. Nem fog használni nektek sem a 

rokonságotok, sem pedig 

1 A szúra címe a 10. versből ered. 

2 t Jía találkoznak veletek” részhez hozzáértendő a „folétek kerekednek” is. 
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gyermekeitek. A Feltámadás 
Napján szétválaszt benneteket (és 
ítél köztetek). Allah látja azt, amit 
ti cselekedtek. 

4. Szép, követendő példát 

találhattatok Ibrahim-bán 
(Ábrahám) és azokban, akik vele 
voltak. Midőn azt mondták a 

népüknek: „Mi mentesek vagyunk 
tőletek és attól is, amit Allah 
helyett szolgáltok. Megtagadunk 

és elfordulunk tőletek. Legyen hát 

közöttünk ellenségeskedés és 
viszály mindaddig, amíg egyedül 
Allah-ban nem hisztek.” Ez alól 

kivétel Ibrahim (Ábrahám) szava, 

amellyel apjáért emelt szót: „Én 

bocsánatot kérek a számodra. Ám 

nem rendelkezem semmivel Allah- 

nál, amivel a hasznodra lehetnék. 
Urunk! Terád támaszkodunk. 

Neked bánjuk meg bűneinket. És 

Hozzád tér meg minden.” 

5. „Urunk! Ne tégy ki bennünket 
annak a próbatételnek, ami a 

hitetlenektől jő! Bocsáss meg 

nekünk, Urunk! Hisz Te vagy a 

Hatalmas és a Bölcs.” 

6. Szép példát találhattatok bennük 

azok számára, akik Allah-ban és az 
Utolsó Napban látják reményüket. 
Aki viszont elfordul, Allah bizony 

nem szorul senkire, Ő az Önmaga 

Által Létező és az Áldott. 

7. Allah talán barátságot teremt 

köztetek és azok között, akikkel 

eddig ellenségesen viselkedtetek. 

M 
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Allah mindenre képes. Allah 

Megbocsátó és Könyörületes. 

8. Allah nem tilt el benneteket 

azoktól, akik a vallás miatt nem 

harcoltak veletek és nem űztek el 

benneteket az otthonaitokból. 

Ezekkel legyetek j óravalók és 
méltányosak! Allah szereti a 

méltányosakat. 

9. Allah azoktól tilt el benneteket, 

akik a vallás okán harcoltak 

ellenetek és elűztek benneteket az 

otthonaitokból. És támogatást 
nyújtottak a ti elűzetésetekhez. 

Ezekkel való barátságtól tilt 

benneteket Allah. Akik velük 

barátságot kötnek, ők a bűnösök. 

10. Ó, ti, akik hisztek! Ha a kivonulást 
végző hívő nők jönnek el hozzátok, 

vessétek vizsgálat alá őket! Allah 

az ő hitük legjobb ismerője. Ha 

hívőknek ismeritek meg őket, úgy 
ne küldjétek vissza a hitetlenekhez. 

Nem engedélyezettek ők a 

számukra, sem pedig ők (hitetlen 

férfiak) a számukra. Ám adjátok ki 

(a hitetleneknek), amit elköltötték. 

És nem lehet azt bűnötökül írni, ha 

feleségül veszitek őket, ha 
megadjátok az ő fizetségüket. És 

ne kapaszkodjatok a hitetlen 

nőkkel történő házasság kötelébe! 

Kéijétek, amit ti költöttetek és 

kérjék ők is, amit ők költöttek. Ez 

Allah törvényes döntése, amellyel 

közietek ítélkezik. Allah mindent 

Tudó Bölcs. 

jíc*\j&\ " 
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11. És ha valakinek közületek a 
felesége elment a hitetlenekhez, 

majd ti zsákmányért vonultatok 

ki, akkor azoknak, akiknek a 

felesége elment, annyit adjatok, 
amennyit azok ráköltöttek. 
Féljétek hát Allah-ot, Akiben 
hisztek! 

12. Ó, Próféta! Ha a hívő nők jönnek el 

hozzád, hogy hűséget fogadjanak 
neked arra, hogy nem társítanak 
Allah mellé semmit, nem lopnak, 
nem paráználkodnak, nem ölik 

meg gyermekeiket és nem 

teijesztenek koholt hazugságokat, 

amit a kezükkel és az ölükkel 
követtek el1 és a jó dolgokban nem 

szegülnek szembe veled, akkor 

fogadd el hűségükre tett 

fogadalmukat és kérj számukra 
Allah-nál bocsánatot! Allah 

Megbocsátó és Könyörületes2. 

13. 0, ti, akik hisztek! Ne kössetek 

barátságot, azokkal, akiket Allah 
haragja sújt. Elvesztették a 

Túlvilágra való reményüket. 

Ugyanígy a hitetlenek is 
reményvesztettek, (azok közülük) 
akik a sírokban vannak. 

c&^dj d 

0 jL^ síi b\síl'*JA 

1 Törvénytelen gyermeket tulajdonítva férjeiknek. 

2 cÁ’isa-tól, a Próféta (Allah áldja meg és adjon neki örök üdvösséget) feleségétől 

maradt fenn: Allah Küldötte (Allah áldja meg és adjon neki örök üdvösséget) a 

hozzá kivonulást végző hívő nőket a Magasztos ezen (Ó, Próféta, Ha a hívő nők 

jönnek el hozzád...Megbocsátó és Könyörületes) szavaival vetette próba alá. cUrwa 

(a hagyomány láncolat korábbi tagja) mondta: cÁ’isa mondta: Aki a hívő nők közül 

elfogadta ezt a feltételt, annak Allah Küldötte (Allah áldja meg és adjon neki örök 

üdvösséget) mondta: ‘Elfogadom hűségesküdet. ’ Szóban tette ezt. Allah-ra 

mondom! Az ő keze soha nem érintette (idegen) asszony kezét a hűségeskü alatt. 

Csak szóban kötött velük esküvést. Al-BuhárT Sahih-ja 4609 
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A Sor /61./ 
As-Saffu1 2 c. szúra. 

Medinai. 
Verseinek száma: 14. 

Az At-Tagábunu c. szúra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 

nevében 

1. Allah-ot magasztalja minden, ami 
az egekben és a földön van. Ő a 
Hatalmas és a Bölcs. 

2. Ó, ti, akik hisztek! Miért 
mondjátok azt, amit nem tesztek? 

3. Gyűlöletes Allah-nál az, hogy azt 
mondjátok, amit nem tesztek. 

4. Allah bizony azokat szereti, akik 
felsorakozva az Ő Útján harcolnak, 
akik hasonlatosak egy jól 

megépített építményhez. 

5. Midőn Müsd (Mózes) így szólt 
népéhez: ctÓ, népem, miért 
bántalmaztok engem? Holott jól 

tudjátok, Allah Küldötte vagyok 

számotokra.” Miután elfordultak 
(Allah követendő Útjától), Allah 

elfordította szívüket. Allah nem 

vezeti a bűnös népet. 

6. Midőn cIsa (Jézus), Mária fia, így 
szólt: UÓ, Izrael fiai! Én Allah 
Küldötte vagyok hozzátok, 
bizonyítékul annak, ami előttem a 

Tórában volt. Azzal az örömhírrel, 

hogy egy Küldött fog eljönni 

utánam, a neve: Ahmacf. Miután 

jf 
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1 A szúra címe a 4. versből ered. 

2 Muhammad Próféta -Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget- másik neve 
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nyilvánvaló bizonyítékokkal, 
érvekkel jött hozzájuk, azt 

mondták: aEz nyilvánvaló 
varázslat.” 

7. És ki a bűnösebb annál, aki 

hazugságot kohol Allah-hal 
szemben, jóllehet őt az Iszlámra 
hívják. Allah nem vezeti a helyes 

Útra a bűnös népet. 

8. Szájukkal szeretnék eloltani Allah 

Világosságát1. Ám Allah teljessé 

teszi az Ő Világosságát, még ha ez 

nem is tetszik a hitetleneknek. 

9. Ő az, Aki elküldte az Ő Küldöttét 

(Muhammad- Allah áldja meg és 

adjon neki örök üdvösséget) az igaz 

Vezetéssel és az Igaz Vallással, 

hogy azt minden más vallással 

szemben győztessé tegye. Még ha 

ez nem is tetszik a társítóknak. 

10. Ó, ti, akik hisztek! Vajon 

mutassak-e nektek egy olyan 

kereskedést, amely fájdalmas 

büntetéstől ment meg benneteket? 

0 í£x&$ ilíjl 

I) \ <Í 

ez, amelynek jelentése: ‘Aki inkább dicsőíti Allah-ot , mint mások’. Gubayr b. 

Mufim hagyományozta: Allah Küldötte (Allah áldja meg és adjon neki örök 

üdvösséget) mondta: "Nekem öt nevem van: Én vagyok Muhammad és Ahmad. Én 

vagyok al-Mühi, aki által Allah eltörli a hitetlenséget. Én vagyok al-Hásiru, én 

leszek az első, aki feltámasztatik, az emberek pedig utánam. Én vagyok al-cÁqib 

(nem lesz több próféta utánam.)" Al-Buhar! Sahih-ja N. 3339. Hiszen Ő a Hátamu- 

l-Anbiyá' wa-l-Mursalína (Ő a Próféták és a Küldöttek Pecsétje), aki után már nem 

érkezik le küldetés, sem pedig prófétaság. Hiszen a Magasztos Allah lepecsételte a 

személyével a Próféták és a Küldöttek sorát. 

1 Az Ő Vallását az Iszlámot, a Könyvét a Koránt, Prófétájának, Muhammad (Allah 

áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) küldetését. Milyen szépen mondta Ibn 

Katlr: Megpróbálják az Igazságot a hamissággal eltörölni. Olyan az ő példázatuk, 

mint azé, aki a szájával szeretné a Nap fényét kioltani. Ahogyan ez lehetetlen, úgy 

az előbbi még lehetetlenebb. 
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11. (Ez nem más, mint az) Ha hisztek 

Allah-ban és az Ő Küldöttében. 

Továbbá, ha a vagy ónotokkal és 

életetekkel is harcoltok Allah 

útján, ez jobb nektek, ha tudjátok. 

12. Akkor Allah megbocsátja 

bűneiteket, és olyan Kertekbe 

enged be benneteket, amelyek 

alatt folyók folynak. És csodálatos 

lakhelyekre, amelyek Éden 

kertjeiben találhatók. Bizony ez 

lesz a nagy győzelem. 

13. Mást is (ad még), amit szeretni 

fogtok: Segítséget Allah-tól és 

közeli győzelmet. Add 

(Muhammad- Allah áldja meg és 
adjon neki örök üdvösséget) a 

hívők tudtára az örömhírt! 

14. Ó, ti, akik hisztek! Legyetek 

Allah segítői! Ahogyan Mária fia, 

Jézus szólt az apostolokhoz: 4JCik 

az én segítőim az Allah-hoz 
vezető úton?” Az apostolok1 így 

szóltak: ccMi vagyunk Allah 

segítői2.” Egy csoport Izrael fiai 

közül hívő lett, míg egy másik 

csoport hitetlen lett. Mi 
támogattuk azokat, akik hisznek 

az ellenségeikkel szemben. És ők 

lettek a győztesek. 

-v \-4f 

1 Az arab szövegben itt az al-hawariyyüna kifejezés szerepel. Ez jelentheti az 

apostolokat, de ‘a tanítványok, követők’ jelentéssel együtt értendő. 

2 Mi segítünk neked az Allah Útján történő harcban. 
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Péntek /62. / 
Al-Gumucatul c. szúra. 

Medinai. 

Verseinek száma: 11. 

Az As-Saffu c. szúra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 

nevében 

1. Allah-ot dicséri mindaz, ami az 
egekben és a földön van. Őt, a 

Királyt, a Szentségest2 *, a 

Hatalmast, a Bölcset. Hizb56. 

2. Ő az, Aki elküldött az ummiyyün 
(írástudatlanok, avagy isteni 
kinyilatkoztatással még nem 

rendelkezők) közé egy közülük 

való Küldöttet (Muhammad- Allah 

áldja meg és adjon neki örök 

üdvösséget), hogy recitálja nékik 

az Ő Jeleit (és így), megtisztítsa 

őket és (hogy) tanítsa nekik a 

Könyvet (ezt a Koránt) és a 

Bölcsességet (a Prófétától - Allah 

áldja meg és adjon neki örök 

üdvösséget-örökölt bölcsesség, 
hagyományai, tanításai). Bizony 

ók korábban nyilvánvaló 

tévelygésben voltak. 

3. És másoknak (elküldetett 
Muhammad - Allah áldja meg és 

adjon neki örök üdvösséget) is 

közülük, akik még nem 

1 A szúra címe a 9. versből ered. 

2 Itt az arab eredetiben az 4al-Quddüsu" szó szerepel. Ezt fordítottam a ‘Szentséges¬ 

nek. Ám ehhez még jelentését tekintve hozzá értendő: Aki mentes minden 

hiányosságtól, Ő az, Akit a tökéletesség és a teljesség Jelzőivel és Attribútumaival 

lehet csak leírni. 
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csatlakoztak hozzájuk. Ő a 

Hatalmas és a Bölcs. 

4. Ez Allah kegye. Annak adja, 

akinek akarja. 0 a hatalmas kegy 
Birtokosa. 

5. Azoknak a példázata, akiknek a 

Tórát kellett volna cipelniük, de azt 
nem hordozták, olyan, mint a 
szamár példázata, amely könyveket 

cipel (ám azokból semmit sem 

ért)1. Ó, milyen rossz példát mutat 

az a nép, amely megtagadja és 

hazugságnak tartja Allah Jeleit. 
Allah nem vezeti az Igaz Útra a 
bűnös népet. 

6. Mondd (Muhammad- Allah áldja 

meg és adjon neki örök 

üdvösséget): „Ti, akik zsidók 
vagytok! Ha azt hiszitek, hogy ti 
egyedül vagytok Allah számára 

kedves emberek, akkor kívánjátok 
a halált, ha igazat szóltok.” 

7. De ők sohasem fogják azt kívánni 

azért, amit a kezük tett az elmúlt 
időben. Allah tudja, kik a 
vétkesek. 

8. Mondd: „A halál, ami elől 

menekültök, az bizonyosan meg 
fog találni benneteket.2 Aztán az 
elé vitettek majd vissza, Aki a 
láthatatlan és látható dolgok 

Tudója. 0 majd közli veletek, 

“í djúj dj\\ 

0 

l-L) Jűí 

Oóftsiííi 

P 

1 Hiszen azok, akiknek a Tóra adatott, ők szövegét tekintve megtanulták azt, ám nem 

aszerint cselekedtek. Ők rendelkeznek ésszel, értelemmel, ami által felfoghatnák 

azt, ami rájuk bízatott, nem úgy, mint a szamár, amely nem rendelkezik értelemmel. 

Ezért olvassuk a Magasztos Allah Szavait a 7:179-es Versben! 

2 Vesd össze a 4:78-as Verssel! 
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hogy mit követtetek el.” 

9. Ó, ti, akik hisztek! Ha elhangzik 

a pénteki imára hívás, akkor 

siessetek megemlékezni Állati¬ 
ról. Hagyjátok az adás-vételt, ez 
jobb nektek, ha tudással bírtok. 

10. Ha viszont véget ér az ima, akkor 

széledjetek szét a földön és 

vágyakozzatok Allah kegye után! 

Gyakran emlékezzetek meg 
Allah-ról, talán boldogulni 

fogtok. 

11. Ám ha valami kereskedést, vagy 
szórakozást látnak, ahhoz 

mennek és állva hagynak téged 

(Muhammad - Allah áldja meg és 
adjon neki örök üdvösséget)1. 
Mondd: tcAmi Allah-nál van az 

jobb, mint a szórakozás és jobb, 

mint a kereskedés. Allah a 

legjobb Gondoskodó.” 

1 E vers megértéséhez: Egy pénteki napon a Próféta (Allah áldja meg és adjon neki 

örök üdvösséget) a pénteki ima hutba-ját (az ima előtti oktató beszéd) mondta, 

midőn az emberek egy karaván érkezése miatt kimentek. Csupán 12 ember maradt 

vele, közöttük volt Abü Bakr és cUmar is. Ekkor nyilatkoztatott ki ez a Vers. Ebben 

továbbá bizonyítékát olvashatjuk annak is, hogy az imám a hutba-1 állva mondja el, 

hiszen a Magasztos mondta: (és állva hagynak téged) 
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A Képmutatók /63./ 
Al-Munafíquna1 c. szúra. 

Medinai. 

Verseinek száma: 11. 

Az Al-Haggu c. szúra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 

nevében 

1. Amikor eljönnek hozzád 
(Muhammad- Allah áldja meg és 

adjon neki örök üdvösséget) a 

képmutatók, és azt mondják: 

„Tanúságot teszünk arról, hogy te 

Allah Küldötte vagy.” Allah 

tudja, hogy Te valóban az Ő 

Küldötte vagy. És Allah 
tanúságot tesz arról, hogy a 

képmutatók bizony hazugok. 

2. Esküvéseiket védőpajzsul 

használják, majd megkísérlik, 
hogy Allah Útjáról letérítsenek. 

Milyen rossz az, amit tesznek. 

3. Ez pedig azért van így, mivel 
először hittek, majd újra 

hitetlenek lettek. Pecsét került a 

szívükre, így ők nem értenek meg 
semmit. 

Mi 

4. Ha látod őket, a külsejük 

tetszetősnek fog neked tűnni. Ha 
megszólalnak, oda fogsz figyelni 

beszédükre. Ám ők hasonlók a 

kitámasztott faoszlopokhoz. Úgy 

gondolják, hogy minden egyes 

kiáltás ellenük hangzik el. Ők az 

ellenség. Tartózkodj hát tőlük! 

oú>4^V^f\ Sé>uő& 

» í < 1^ 

i 
A szúra címe az első versből ered. 
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Allah szálljon szembe velük1! 
Hogyan fordulhatnak el ennyire? 

5. Ha az mondatik nekik: .Jöjjetek 

ide, hogy Allah Küldötte 
bocsánatot kérjen (Allah-tól) a 
számotokra!” Ingatták fejeiket és 
látod őket gőgösen visszafordulni. 

6. Számukra ugyanaz, hogy 

bocsánatot kérsz-e részükre, vagy 

sem, Allah akkor sem fog 

megbocsátani nekik. Allah nem 

vezeti a bűnös népet (az Igaz 

Útra). 

7. Ők azok, akik így szólnak: „Ne 

adakozzatok azoknak, akik Allah 

Küldötténél vannak addig, míg el 
nem hagyják őt.” Ám Allah-é az 

egek és a föld tárházai. De a 
képmutatók nem értenek semmit. 

8. Azt mondják: „Ha visszatérnénk a 

Városba (al-Madinatu, Medina), 

az erősebb bizton elűzné a 
gyengébbet.” Ám Allah-é a 

hatalom, és az Ő Küldöttéé és a 

hívőké. Ám, a képmutatóknak 

erről nincs tudomása. 

9. Ó, ti, akik hisztek! Vagyonotok 
és gyermekeitek ne térítsenek el 

attól benneteket, hogy 
megemlékezzetek Allah-ról! 

Mert, aki ezt teszi, az a kárvallott 

vesztesek közé fog tartozni. 

10. Adakozzatok hát abból, amivel 

elláttunk benneteket még azelőtt, 

áv1 

)6>4íá 

xí> 

j-^ -£ ^ ^ o y 

Ez a mondat fordítható még így is: ‘Allah átkozza el őket!’ í 
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hogy eljönne közületek egyhez a 
halál! O ekkor így szól: CÍUram! 

Bárcsak egy kis haladékot adnál 

nekem, hogy adakozhassak, és a 

jóravalók közé tartozhassak!” 

11. Ám, Allah egyetlen teremtett 

léleknek sem ad haladékot, ha 

elérkezett a kiszabott ideje. Allah 

a legjobb Tudója annak, hogy mit 

tesztek. 

05^4^ 

üfjQíJ 



Medinai. 
Verseinek száma: 18. 

Az At-TahrTmu c. szára után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 

nevében 

1. Allah-ot magasztalja minden, ami 

az egekben és a földön van. Övé 

a királyság és Övé a hála. Ő 

minden dologra képes. 

2. Ő az, Aki megteremtett benneteket. 
Van közöttetek hitetlen, és van 

közöttetek hívő. Ám Allah tudja, 

hogy ti mit tesztek. 

3. Megteremtette az egeket és a 

földet Igazsággal. Megformázott 

benneteket, és a legszebb formát 

adta nektek. Hozzá lesz majdan a 

visszatérés. 

4. Tudja, mi van az egekben, és mi 

van a földön. Tudja azt is, amit 
eltitkoltok, és azt is, amit fennen 

hangoztattok. Allah tudással bír a 

lelkek legrejtettebb titkairól is. 

5. Vajon nem ért-e el hozzátok 

azoknak a híre, akik korábban 

hitetlenek voltak? Akik 

megízlelték cselekedeteik szörnyű 

következményeit. Fájdalmas 
büntetés jut majd nekik. 

6. Mindez azért történt így, mert a 
Küldötteik világos bizonyítékokkal 

á ucN' tjbj 

0 

1 

0^' 

Ulij, tÁ' Á' ? ’&l- Át U’ű ’SÓb ^ 

A szóra címe a 9. versből ered. 
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jöttek el hozzájuk, ám ők így 

szóltak: „Vajon emberek fognak 

vezetni bennünket?” Hitetlenek 

lettek és elfordultak. Ám Allah-nak 

nincs szüksége rájuk. Allah 

Önmaga által Létező, Áldott. 

7. A hitetlenek azt állították, hogy 

nem támasztatnak föl. Mondd: 
„De igen, az Uramra! Bizony 

feltámasztattok! Majd hírt kaptok 

arról, mit is tettetek. Mindez 

Allah-nak nagyon könnyű.” 

8. Higgyetek Allah-ban és az Ő 

Küldöttében (Muhammad- Allah 
áldja meg és adjon neki örök 

üdvösséget) és a Világosságban 
(ezen Korán), amit 

kinyilatkoztattunk! Amit ti 
tesztek, azt Allah nagyon jól 
tudja. 

9. Azon a Napon, midőn összegyűjt 

benneteket, az Összegyülekezés 

Napjára. Az a nap a kölcsönös 
rászedés napja1 lesz. Aki pedig 
hisz Allah-ban, és jóravaló 

módon cselekszik, annak eltörli 

rossz cselekedeteit, és olyan 
Kertekbe juttatja, amelyek alatt 
folyók folynak, örök időkig 

azokban fog tartózkodni. Ez lesz 

a nagy győzelem. 

10. Akik pedig hitetlenkedtek és 
megtagadták a Mi Jeleinket, azok 

a Tűz martalékai lesznek, örökké 

, ff 

í Q2- üt ÜjÜC cS^r Í&jLj 

0^' 

1 Ezt lehet úgy is értelmezni, hogy: A kölcsönös veszteség és nyereség napja lesz. 

Veszteség lesz a hitetlen számára, mivel ő a Pokolba lép be. Nyereség lesz a hívő 

számára mivel ő a Paradicsomba léphet be. 
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abban maradnak. Mily szörnyű 

sors ez. 

11. Akármilyen csapás csak Allah 

engedelmével sújthat. Aki 
azonban hisz Allah-ban, annak a 

szívét Allah az Igaz Útra vezérli. 
Allah minden dolgok Tudója. 

12. Engedelmeskedjetek hát Állati¬ 

nak! És engedelmeskedjetek a 
Küldöttnek! Ha elfordultok, a 
Küldöttünknek a feladata csupán 

az, hogy világosan átadja az 

Üzenetet. 

13. Allah, nincs más isten, kivéve Őt 
(Lel Haha illa Huwa). Allah-ra 

támaszkodjanak a hívők! 

14. Ó, ti akik hisztek! Bizony a 

feleségeitek és gyermekeitek 

között vannak, akik 
ellenségeitek1, őrizkedjetek hát 

tőlük! De ha megbocsátotok, és 

elnézőek vagytok, (az rendben 

van), mivel Allah Megbocsátó és 

Könyörületes. 

15. Bizony a vagyonotokban és a 

gyermekeitekben nagy csábítás 

van. Ám Allah-nál óriási fizetség 

vár. 

16. Féljétek hát Allah-ot, amennyire 
tőletek telik2! Figyelmesen 

íx\j J tíS 

1 Akik megpróbálnak benneteket elfordítani az Allah iránti engedelmességetektől. 

2 Abü Umáma Sudayyi al-Báhill mondta: Hallottam Allah Küldöttét (Allah áldja meg 

és adjon neki örök üdvösséget) amint a Búcsú Zarándoklat alatt beszédet mondott: 

‘Féljétek Allah-ot! Imádkozzátok el a (napi) ötöt! Böjtöljétek a (böjti) hónapotokat! 

Teljesítsétek a vagyonotok után (kötelező) zaküt-ot! Engedelmeskedjetek a 

vezetőiteknek, így beléphettek Uratok Paradicsomába.’ At-Tirmidí jegyezte le. 
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hallgassatok és engedelmeskedjetek 

és adakozzatok a magatok javára! 

Akik megvédetnek lelkűk 

kapzsiságától, ők lesznek a 
boldogulok. 

17. Ha jóravaló kölcsönt adtok Allah- 

nak, 0 megsokszorozva adja azt 
vissza, és megbocsát nektek. 
Mert Allah Kész (értékelni a 

felajánlást és jutalmazni) és 

Türelmes. 

18. Ő a láthatatlan és látható dolgok 

Tudója. A Hatalmas és a Bölcs. 

jú\j 
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A Válás /65./ 
At-Taláqu1 c. szúra. 

Medinai. 

Verseinek száma: 12. 

Az Al-Insánu c. szúra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 
nevében 

1. Ó, Próféta! Ha elváltok az 

asszonyoktól, akkor úgy váljatok 
el, hogy a várakozási időt1 2 tartsátok 

be! Számoljátok a várakozási időt! 

Féljétek Allah-ot, Uratokat! Ne 

űzzétek el őket lakásaikból és ők se 
menjenek ki, csak, ha nyilvánvaló 

vétket követnek el. Ezek Allah 

törvényei. Aki áthágja Allah 
törvényeit, az önmaga ellen követ 
el bűnt. Nem tudhatod, talán Allah 

ezután mást rendel el. 

2. Ha (a nők, az asszonyok) elérték 
megszabott idejüket, akkor vagy 

tartsátok meg őket, vagy váljatok 

el tőlük, ám illendő módon 

tegyétek! Magatok közül 

válasszatok ki, két igazságos 
tanút! Majd Allah-nak tegyétek le 

3 4IÍ \yű\j 

^ CL __ í 
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CC1 diiS -iJ 

1 A szúra címe az 1.-7. versekből ered. 

2 Ha menstruál meg kell várni a menstruáció végét, majd meg kell várni az újabb 

menstruációs időszakot és annak leteltével, mikor már újból tiszta, ekkor jár le a 

várakozási idő, amit arabul al- iddatu-ndk nevezünk. 

cAbdulláh bin cUmar-tól maradt fenn, miszerint ő elvált a feleségétől, amikor az 

menstruált. cUmar (az apja) megemlítette ezt a Prófétának (Allah áldja meg és adjon 

neki örök üdvösséget), aki haragos lett emiatt. Majd mondta: Parancsold meg (a 

fiadnak), hogy vegye vissza és tartsa magánál addig, amíg a menstruációja el nem 

múlik és várja meg az újabb menstruációt és az újabb tisztulást. Ha akkor is el 

akarja hagyni, úgy váljon el tőle megtisztultan, még azelőtt, hogy érintené. Ez az al- 
ciddatu (a várakozási idő), ahogyan a Magasztos Allah említette. Al-BuhárI Sahíh- 
ja No. 4625 
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a tanúságot! Intő figyelmeztetés 

ez annak, aki hisz Allah-ban és az 

Utolsó Napban. És aki féli Allah- 

ot, annak Allah kiutat ad. 

3. Ő onnan gondoskodik róla, 

ahonnan nem is hinné. És aki 

Allah-ra hagyatkozik, az ő 

számára Allah elégséges 

gyámolító1. Bizony, Allah 
véghezviszi dolgait. Allah minden 

dolognak meghatározta mértékét. 

4. Asszonyaitok közül azok, akik 

már reményüket vesztették a havi 

tisztulást illetően, ha kétségeitek 

vannak, úgy várakozási idejük 
három hónap. Ugyanígy azoknak 

is, akiknek még nem volt havi 

tisztulásuk. Azok, akik terhesek, 

az ő idejük addig tart, míg világra 

nem hozzák terhüket. Aki féli 

Allah-ot, annak Allah 

megkönnyíti az ő dolgait. 

5. Ez Allah parancsa, amelyet 

1 íbn cAbbas-tól maradt fenn miszerint ő hallotta Allah Küldöttét (Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget) amint a következőt szokta volt mondani: ‘Uram! Neked 

vetem alá magam. Benned hiszek. Reád hagyatkozom. Neked bánom meg bűneimet. 

Miattad vitázom (a vallás ellenségeivel). Uram! A Te erődhöz menekülök - hiszen 

nincs más isten csak Te- az elől, hogy tévelygésbe vigyél engem. Te vagy az Elő, 

Aki nem hal meg. A dzsinnek és az emberek mind meghalnak.’ Muslim jegyezte le. 

Imám Ahmad jegyezte le Anas as-SancánI-tól cAbdullah b. cAbbás-tól, aki 

hagyományozta: Ő egy napon Allah Küldötte (Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) mögött utazott és Allah Küldötte (Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) azt mondta neki: „Fiacskám, néhány szót fogok tanítani neked: ‘Őrizd 

meg Allah-ot, és Ő is megőriz téged. Emlékezz meg Allah-ról, és ott találod magad 

előtt. Ha kérsz, Allah-tól kérj. Ha segítséget akarsz, Allah-hoz fordulj segítségért. 

És tudd meg, ha a közösség összefogna, hogy a hasznodra legyen, nem tudna a 

hasznodra lenni, csak abban, amit Allah előre elrendelt és megírt a számodra. És ha 

összefogna, hogy károdra legyen, csak abban árthatna neked, amit Allah elrendelt 

ellened. A tollak felemelkedtek, a lapok kiszáradtak.’ ” 
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leküldött hozzátok. Aki féli 

Allah-ot, annak Ő eltörli a rossz 

cselekedeteit, és megnöveli a 

jutalmát. 

6. Amennyire tőletek telik, 

engedjétek, hogy ott lakjanak, 
ahol ti laktok. Ne okozzatok 

nekik nehézséget, hogy ezzel 

szorult helyzetbe hozzátok őket. 

Ha terhesek, addig lássátok el 

őket, míg a világra nem hozzák 

terhüket. Ha szoptatnak nektek, 

akkor adjátok meg nekik az ő 
fizetségüket. Megfelelő módon 

döntsetek erről magatok között! 

Ám ha nehézség merül fel 

köztetek, akkor egy másik 
asszony szoptasson! 

7. A vagyonos a maga vagyona 

szerint fizessen javaiból! Akinek 

pedig kiméretett az ellátása, az 

aszerint fizessen, abból, amit 

Allah adott neki. Allah senkire 
sem szab és nem is mér ki többet, 

mint amennyit Ő adott neki. 

Allah könnyebbülést fog adni a 

nehézség után. 

8. És mennyi város viselkedett 

lázadó módon az Ura és az Ő 
Küldöttei parancsával szemben. 

Mi pedig szigorú számonkéréssel 

számolunk el velük és példás 

büntetéssel sújtjuk őket. 

9. Megkóstolták magaviseletük 

gyászos következményét. 

Magaviseletüknek a romlás lett a 

vége. 

^ óta L 

y á ol? 

04ii\ 

m 

j. 



10. 

11. 

Allah kemény büntetést készített 
elő a számukra. Féljétek hát 

Allah-ot! Ó, ti ésszel bírók, akik 

hisztek! Allah Intést bocsátott le 

nektek. 

Egy Küldöttet (Muhammad- 

Allah áldja meg és adjon neki 

örök üdvösséget), aki Allah 

világos Jeleit olvassa és recitálja 

nektek, hogy kivezesse azokat, 

akik hisznek és jótetteket 

cselekszenek, a sötétségekből a 
Világosságra. Aki hisz Allah-ban, 

és jóravaló módon cselekszik, azt 

olyan Kertekbe juttatja be, 

amelyek alatt folyók folynak, 

örök időkig abban időzik majd. 

Milyen csodálatos módon látja el 

őt Allah. 

Allah az, Aki megteremtett hét 

eget, és a földből ugyanannyit. A 

Parancs leszáll közéjük (egek és a 
föld), hogy megtudjátok, Allah 

minden dologra képes. Allah 

tudással fog át és vesz körül 

mindent. 

Jj 15 aity&SÓ 
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A Megtiltás (66.1 
At-Tahrlmu1 c. szúra. 

Medinai. 

Verseinek száma: 12. 

Az Al-Hugurátu c. szúra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 
nevében 

1. Ó, Próféta! Miért tiltod meg (a 

magad számára) azt, amit 

megengedett Neked Allah - 

ezáltal feleségeid tetszését 

próbálván elérni. Hiszen Allah 

Megbocsátó és Könyörületes. 

2. Allah elrendelte nektek, hogy az 

esküitek alól feloldozást 

nyerhessetek. Allah a ti Uratok 

(Mawlá). O a Mindent Tudó és a 
Bölcs. 

3. (Emlékezz) Midőn a Prófétának 

(Muhammad- Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget) 

meghitt, titkos beszélgetése volt az 

egyik feleségével (Hafsa), majd ő 
(a feleség) elhíresztelte azt2. Allah 

tudatta azt Vele (a Prófétával). 

Egyik részét ismertté tette, a 

másikról pedig hallgatott. Miután 

hírül adta ezt a feleségének 

CHafsa-ndk), ő azt mondta: 66Ki 

tudatta ezt veled?” Mondta: ttA 

Tudó és a mindenről tudomással 

Bíró közölte ezt velem.” 

4. Ha ti mindketten {Muhammad - 

0 

(J) Jtéuí 

1 A szúra címe az első versből ered. 

2 A másik feleségnek, cÁ’isa-nak. 
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Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget- feleségei) megbánással 

fordultok Allah-hoz, akkor a 

szívetek (az Igazság felé) fog 
hajlani. Ha azonban egymást 

támogatjátok ellene (a Próféta- 

Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget), abban az esetben, 

Allah az ő Támogatója és Gábriel 

(GibrTl) és minden j óravaló hívő. 
És az Angyalok is őt segítik. 

5. Ha (az történik, hogy) elválik 

tőletek, talán az ő Ura jobb 

feleségeket ad neki, mint ti 

vagytok. Olyanokat, akik 
muzulmánok, igazhitűek, 
ájtatosak, bűnbánók, csak Allah- 

ot szolgálók, jámborak, akik már 

férjnél voltak és szüzek. 

6. Ó, ti akik hisztek! Óvjátok meg 
magatokat és családotokat az 

olyan tűztől, amelynek tüzelője 

az emberek és a kövek és 

amelynek őrzői kemény és 

szigorú Angyalok. Akik nem 

fordulnak szembe Allah-hal és 
azzal, amit Ő parancsolt meg 

nekik. Amire parancsot kapnak, 

azt meg is teszik. 

7. Ó, ti akik hitetlenkedtek! Ne 

hozzátok ma elő mentségeiteket! 

Csupán amiatt kapjátok 

részeteket, amit elkövettetek. 

^ A-i ü'■ 

M ' $ x* x- 

0 
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8. Ó ti, akik hisztek! Őszinte 

bűnbánattal forduljatok Allah- 
hoz! Talán Uratok leveszi rólatok 

rossz cselekedeteiteket és olyan 
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Kertekbe juttat be benneteket, 
amelyek alatt folyók folynak. 

Azon a Napon, mikoron Allah 

nem alázza meg a Prófétát 

(Muhammad- Allah áldja meg és 
adjon Neki örök üdvösséget) és 
azokat, akik vele együtt hittek. 
Az ő Világosságuk előttük megy 

és jobbjukban (lesz a tetteik 

feljegyzésére szolgáló Könyv). 
Azt mondják: „Urunk! Tedd 

teljessé a mi világosságunkat és 

bocsáss meg nekünk! Te 
mindenre képes vagy!” 

9. Ó Próféta! Harcolj a hitetlenek és 

a képmutatók ellen, és légy 

kemény velük szemben1! Az ő 

végső lakhelyük a Pokol lesz! 
Milyen szörnyű sors ez! 

10. Allah példaként Nüh (Noé) 

feleségét és Lüt (Lót) feleségét 

hozta fel a hitetleneknek. 

Mindkét feleség a Mi két kegyes 
szolgánkhoz tartozott, ám 

mindkettő csalárd módon elárulta 

urát és azok nem segíthettek 

rajtuk semmiben Allah-nál. Az 

mondatott nekik: „Menjetek hát a 

Pokol Tüzébe az oda bemenőkkel 
(együtt)!” 

11. A hívőknek Allah, a Fáraó 

feleségét hozta fel példaként, aki 

azt mondta: „Uram! Építs nekem 

egy házat, Nálad a Paradicsomban! 

h£y t s * 

0 

iL Ll^jypj 

<J 4p á1(5 

1 Allah itt megparancsolja a Prófétájának (Allah áldja meg és adjon neki örök 

üdvösséget), hogy harcoljon a hitetlenek ellen, fegyverrel és valós harccal. A 

képmutatók ellen pedig azzal, hogy a vallási törvényeket alkalmazza rájuk 
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És ments meg engem a Fáraótól és 

a cselekedetétől! És ments meg 

engem a bűnös néptől!” 

12. És Maryam-ol (Máriát), cImran 

lányát1, aki érintetlenül őrizte 

meg szemérmét és Mi a Mi Rüh- 

unk által leheltünk belé (Gibnl, 

Gábriel által). És ő igaznak 
tartotta, és hitt Ura szavaiban és 

Könyveiben, és az alázatos hívők 

közé tartozott ő. 

1 Abü Müsá hagyományozta a Prófétától (Allah áldja meg és adjon neki örök 

üdvösséget), aki mondta: 4A férfiak közül sokan elérték a tökéletesség szintjét, ám 

az asszonyok közül senki sem, kivéve Ásiya-t, a Fáraó feleségét és cImrán lányát, 

Maryam-ot (Máriát). És semmi kétség cÁ’isa elsőbbségét illetően a többi 

asszonnyal szemben. Olyan az, mint a tarid (darált hús és kenyérből készült élelem) 

elsőbbsége a többi étel felett.’ 
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Az Uralkodás1 /67./ 
Al-Mulku2 c. szúra. 

Mekkái. 

Verseinek száma: 30. 

Az At- Tflru c. szúra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 
nevében 

1. Áldott legyen az, Akinek a kezében 

van a királyság. Ő mindenre képes. 
Guz’29. Hizb57. 

2. Aki megteremtette a halált és az 
életet, hogy ezzel is próbának 
vessen alá benneteket- kié 
közületek a legkegyesebb 

cselekedet. Ő a Hatalmas és a 
Megbocsátó. 

3. Aki megteremtette a hét 

égboltozatot egymás fölött. Nem 

találsz és nem láthatsz a 

Könyörületes teremtésében 

egyenetlenséget. Nézd meg még 
egyszer, látsz-e ott törést? 

4. Majd nézd meg még egyszer és 

még egyszer! A tekintet fáradt 

alázattal és fátyolosán tér vissza 
hozzád. 

5. Az evilági eget lámpásokkal 

(csillagokkal) díszítettük fel3. És 

1 Egy másik fordítása lehet ‘A királyság’. 

2 A szúra címe az első versből ered. 

3 Qatada véleménye szerint: Ezen csillagok három okból teremtettek: az evilági ég 

díszeiként, égő lövedékként a sátánok ellen, és útmutató jelekként az utazók 

számára. Bárki, aki másként értékeli a csillagok szerepét az téved és kárba vész 

igyekezete. Olyannal terhelné magát, amiről nincs tudása. Al-BuharT Sahlh-ja, A 

csillagokról. Fejezet. (A csillagok harmadik feladatköre a 6:97. Versben említtetik. 

A Fordító). 
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lövedékké tettük a sátánokkal 

szemben, és a Pokol tüzének 

büntetését készítettük elő nekik. 

6. Azoknak pedig, akik hitetlenkedtek 
az ő Urukkal szemben, azoknak a 

Pokol büntetését készítettük elő. 
Milyen borzalmas sors ez! 

7. Midőn belevettetnek, fortyogni 

látják és közben a sóhajtását 
hallják. 

8. Majdnem szétreped a haragtól. 

Akárhányszor egy csoport 

belévettetik a Pokol őrzői 

megkérdezik tőlük: ttVajon nem 

érkezett hozzátok intő?” 

9. uDe érkezett!” - válaszolják. ítDe 
mi hazugnak tartottuk, és azt 
mondtuk: ‘Nem nyilatkoztatott ki 

Allah semmit’.” Bizony nagy 
tévelygésben vagytok. 

10. Majd így szólnak: 4ÍÓ, bárcsak 
hallgattunk volna az intésre, vagy 

az eszünket használtuk volna, 

most nem lennénk a Pokol tüzére 
kárhoztatottak között.” 

11. Beismerték bűnüket. Átok legyen 

a Pokol tüzére kárhoztatottakon. 

tó 

0^ 

12. Ám azoknak, akik látatlanul1 is 

félik Urukat, azoknak megbocsátás 
és nagy jutalom (a Paradicsom) jár. 

13. Akár titokban beszéltek, akár 
fennhangon teszitek azt, Őneki 

tudomása van a lelkek 

1 Azaz nem látják Őt, a Magasztost, sem a túlvilági büntetését, csak tudnak ezen 

hírekről. 
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legrejtettebb titkairól is. 

14. Vajon annak ne lenne tudomása 

mindenről, Aki teremtett? Ő a 
Kegyes és a Mindentudó. 

15. Ő az, Aki a földet alázatossá1 

rendelte nektek. Járjatok hát a 
felszínén, és egyétek azt, amivel 

Ő táplál benneteket! Őhozzá lesz 

a Feltámadás. 

16. Vajon biztonságban tudjátok-e 
magatokat attól, Aki az égben 

van, hogy nem süllyeszti-e le 
alattatok a földet? És íme, a föld 
már remeg is. 

17. Vajon biztonságban tudjátok-e 

magatokat attól, Aki az égben van, 
hogy nem küld-e rátok (örvénylő) 
vihart? És majd akkor megtudjátok, 

milyen az Én Intésem. 

18. Hazugnak tartották már az előttük 

éltek is. És milyen volt az Én 

Rosszallásom (a büntetésem)? 

19. Vajon nem látják-e a fölöttük lévő 
madarakat, amint épp kiteljesztik 

és összehúzzák a szárnyukat. Csak 

a Könyörületes tartja fenn őket. Ő 
minden dolgot lát. 

20. Vajon ki az, aki a ti seregetek 

lenne, és segítene benneteket, ha 

nem a Könyörületes? A 

hitetlenek szörnyű csalódásban 
részesülnek. 

21. És vajon ki az, aki táplálna 
benneteket, ha Ő visszatartaná a 

Jpüt 6$ jTjj!} 

Azaz: Könnyedén járhattok rajta, művelhetitek és élhettek rajta. 
í 



táplálását? Ők megmakacsolták 
magukat az engedetlenkedésben 

és a fanyalgásban. 

22. Vajon az-e az Igaz Útra vezérelt, 

aki jártában folyton az arcára 

bukik, vagy az, aki az Egyenes 
Úton jár? 

23. Mondd: „Ő az, Aki megteremtett 

benneteket. A hallást és a látást és 
a szíveket adta nektek. Bizony 

kevéssé háláljátok meg.” 

24. Mondd: ,.Ő az, Aki megsokasított 
benneteket a földön és Hozzá 
gyűjtettek majd össze.” 

25. Majd így szólnak: „Mikor 
következik be ez az ígéret, ha 
igazat szóltok?” 

26. Mondd (Muhammad- Allah áldja 

meg és adjon Neki örök 
üdvösséget): „A tudás' egyedüli 

birtokosa Allah. Én csak egy 

nyilvánvaló intő vagyok.” 

27. Midőn közelinek látják már azt (a 
Feltámadás Napjának büntetését), 

elkomorodik a hitetlenek arca, és 

ezt hallják: „Ez az, amit mindig 
siettettetek.” 

28. Mondd {Muhammad- Allah áldja 

meg és adjon Neki örök 
üdvösséget): „Mit gondoltok? Ha 

elpusztít engem Allah, és azt, aki 

velem van vagy, ha megkönyörül 
rajtunk? Ám ki lesz az, aki a 
hitetleneket megmenti a fájdalmas 

3 jí jé 

0 

0 

Bekövetkeztének ismerete egyedül a Hatalmas Allah-é. 
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büntetéstől?” 

29. Mondd: „Ő a Könyörületes 
(Allah)! Hiszünk benne, és 
mindenben Őrá támaszkodunk. Ti 

pedig majd megtudjátok, ki az, 
aki nyilvánvaló tévelygésben 
van.” 

30. Mondd (Muhammad- Allah áldja 

meg és adjon Neki örök 
üdvösséget): „Hogyan 

vélekedtek, ha reggelre a vizetek 

elfogy, ki ad nektek újból 

csobogó (forrás) vizet?” 
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A Toll /68. 
Al-Qalamu1 c. szúra. 

Mekkái. 
17-33. versek és a 48-50. versek Medinai eredetű kinyilatkoztatások. 

Verseinek száma: 52. 

Az Al-cAlaqu c. szúra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 

nevében 

1. Nün (N)! És a tolira és arra, amit 

(az Angyalok) írnak (a Tettek 

Könyvébe). 

2. Urad kegyelme folytán nem vagy 

te (Muhammad - Allah áldja meg 
és adjon Neki örök üdvösséget) 

szellemektől (dzsinnektől) 

megszállt. 

3. Bizony, örök jutalom jár neked 
(Muhammad- Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget). 

4. Bizony, te (Muhammad- Allah 
áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) hatalmas erkölcsi 

(alapon) állsz. 

5. Meg fogod látni, és ők is meg 

fogják látni. 

6. Hogy melyik közületek az 

elcsábult? 

7. Az Urad bizony jobban tudja ki 

az, aki letért az Ő Útjáról, és ki 

az, aki az Igaz Úton jár. 

8. Ne engedelmeskedj (Muhammad- 

Allah áldja meg és adjon Neki 

5 v 

04 

cf-<24 ol. 
OöU-Afrá 

1 
A szúra címe az első versből ered. 
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örök üdvösséget) a hazugsággal 
vádolóknak! 

9. Azt szeretnék, ha mást mondanál, 

mint, amit gondolsz, és akkor ők 

is mást mondanának, mint, amit 
gondolnak. 

10. És ne engedelmeskedj 

(Muhammad- Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget) 
minden alávaló esküdözőnek! 

11. Rágalmazónak és pletykálkodónak. 

12. A jót megakadályozónak, a 
mérték nélkül cselekvőnek, 

bűnösnek. 

13. Durvának és ráadásul még 
fattyúnak is. 

14. Csak azért, mert vagyona van és 

fiai. 

15. Ha a Mi Verseinket (jeleinket) 
hallja recitálni, azt mondja rá: 

ttEzek az ősök meséi.” 

16. Jelet fogunk az orrára helyezni. 

17. Bizony próbának vetettük őket alá, 
ahogyan ezt a kert gazdáival is 
tettük, midőn arra esküdtek, hogy 
reggelre virradóra betakarítják azt. 

18. Ám ők nem tettek megszorítást 

(nem mondták: In sá ’a-Lláhu Ha 
Allah is úgy akarja). 

19. Éjszaka, az Uradtól származó éjjeli 

látogató (tűz) sújtotta azt (a kertet). 

20. Reggelre kelve hasonlatos lett a 
learatotthoz. 

© j ül® 

Cjj) O^üaAÍ 
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21. A reggeli órákban egymást 
szólongatták: 

22. (Mondván:) „Induljatok kora 

reggel a földetekre, ha igazán 

aratni akartok.” 

23. Elindultak úgy, hogy egymás 
között suttogtak. 

24. Bizony, ma egy szegény sem 

kerül elétek (a kertben). 

25. Ám, reggel korán csak a 
szigorúságra voltak képesek. 

26. Midőn meglátták azt (a kertet), 

igy szóltak: „Bizony tévelygők 

vagyunk.” 

27. Sőt, ki vagyunk fosztva (annak 

gyümölcseiből). 

28. Aki a legmérsékeltebb volt 
közöttük, így szólt: „Nem 

mondtam-e nektek, miért nem 

magasztaljátok az Urat?” 

29. Azt mondták: „Magasztaltassál 
Urunk! Bizony mi vétkesek 

voltunk!” 

30. Majd egyikük a másikhoz fordult, 
és kölcsönösen korholták egymást. 

31. „Ó, jaj nekünk! Mi bizony 
túlkapásokra vetemedtünk!” - 
mondták. 

32. Ám, talán Urunk jobbra cseréli (a 

kertet) ki. Az Urunkhoz 
vágyódunk mi. 

33. Ilyen volt a büntetés (az evilágon). 
Ám a Túlvilág büntetése még 

ennél is nagyobb. Bárcsak tudnák! 

íf|) 0 
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34. Az istenfélőknek az Uruknál a 

Gyönyörök Kertjei (Gcmnátu-n- 

Nacimi) (Paradicsom) járnak 
(jutalmul tetteikért). 

35. Vajon a muzulmánokat 

ugyanolyanokká tegyük-e, mint a 
bűnösök? 

36. Mi történt veletek? Hogyan 

ítélkeztek? 

37. Vagy talán írással rendelkeztek, 
amelyet tanulmányoztok? 

38. És abban megtaláljátok 

választásotokat? 

39. Vagy pedig a Feltámadás Napjáig 

érvényes esküvésünket bírjátok, 

hogy a ti javatokat fogja szolgálni 

az, amiről ítélkeztek? 

40. Kérdezd meg őket, ki fog ezért 

kezeskedni? 

41. Vagy talán nekik társaik vannak? 

Jöjjenek hát elő társaikkal, ha 

tényleg igazmondók! 

42. Azon a Napon, midőn a Lábszár 

kimutattatik1, felszólíttatnak a 

lebomlásra, ám ők képtelenek 

lesznek arra. 

43. Alázatosan lesütik szemeiket és 

.1, ía! £ 
©5/ 

1 Ennek megértéséhez Id. A következő hagyományt Abü Sa^d-tól, aki mondta: 

‘Hallottam a Prófétát (Allah áldja meg és adjon neki örök üdvösséget) mondani: 

Allah takaratlanul fogja megmutatni a Lábszárát és akkor minden hívő, férfiak és 

nők, le fognak borulni Előtte. Csak azok maradnak (állva, a Fordítótól), akik az 

evilági létben csak a látszat, a képmutatás és a jó hírnév kedvéért borultak le. Ha 

egy ilyen valaki próbálná meg a lebomlást (nem lenne erre képes.) Hiszen hát 

(csontjai) mind egyetlen összefüggő hát csonttá lesznek, (ami miatt nem lesz képes 

a lebomlásra.)’ Al-BuhárI SahTh-ja N4635 
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szégyen borítja el őket, hiszen 

felszólíttattak a lebomlásra (már 

akkor is) amikor még épek és 

egészségesek voltak. 

44. Hagyj hát engem azokkal, akik 
hazugságnak tartják ezt a híradást, 

majd fokozatosan fogjuk őket 
sújtani1 onnan, ahonnan nem 

várják. 

45. Egy kis haladékot adok nekik, ám 
a cselvetésem szilárd. 

46. Vagy kértél (Muhammad- Allah 

áldja meg és adjon Neki örök 
üdvösséget) tőlük jutalmat, hogy 

adósság nyomasztaná őket? 

47. Vagy a birtokukban vannak a 
rejtett dolgok és ők feljegyzik? 

48. Légy hát türelmes Urad döntésével 

szemben! És ne légy olyan, mint 

az, aki a halban lakott2, midőn 
nehéz helyzetében felkiáltott. 

49. Ha az Urától való kegyelem nem 

lett volna vele, bizony megalázva 
vetődött volna ki egy elhagyatott 

puszta partra. 

50. Ám Ura kiválasztotta, és az Igazak 

közé helyezte. 

51. A hitetlenek viszont csaknem 

agyonnyomnak tekintetükkel, 

midőn meghallják az intést, és 
így szólnak: „Ez (Muhammad- 

<4£0 

^ . Áj _Xj 

1 Az eredeti szövegben a „sa-nastadrígu-hum” kifejezés szerepel, szószerinti jelentése: 

fokozatosan mérni (adni). Értelme: Allah az evilági csábításokkal tetézi a hitetlenek 

bűnös cselekedeteit, ami által a Túlvilágon még több büntetésben fognak részesülni. 

2 Ehhez lásd a 21:87. Verset. 
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Allah áldja meg és adjon Neki 

örök üdvösséget) bizony egy 

dzsinnektől megszállott.” 

52. Ez bizony csupán intés a 

teremtményeknek (embereknek 
és dzsinneknek) egyaránt. 

1A 

0 
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A Megvalósuló 169.1 
Al-Háqqatu1 c. szúra. 

Mekkái. 

Verseinek száma: 52. 

Az Al-Mulku c. szúra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 

nevében 

1. A Megvalósuló (al-Háqqatu, 
szintén a Feltámadás Napjának 

egyik neve2). 

2. Mi a Megvalósuló? 

3. Mi tudatja veled, hogy mi a 
Megvalósuló? 

4. Tamüd és c Ad hazugságnak 
nyilvánította a katasztrófát3. 

5. Tamüd a tágiya-bán (a mindent 

elnémító borzalmas kiáltás, vagy 
rengés) pusztíttatott el. 

6. Ami pedigCAd-ot illeti, ők pedig a 

jeges, zúgó szélben pusztítattak el. 

7. (Az ítéletidőnek a Magasztos 
Allah) Hét éjszaka és nyolc 

napon át tartó folyamatos 

hatalmat adott felettük. Láthattad 

volna az embereket, amint földre 
borulnak és olyanok lesznek, 

mint a kiszáradt pálmák törzsei. 

8. Találsz-e közülük egyet is, aki 

megmaradt? 

©'mi 

©jÜ)? 

1 A szúra címe az első, a második és a harmadik versekben fordul elő. 

2 Ezt a szót fordíthatjuk még ‘Az Elkerülhetetlen, a Bekövetkezendő, az Eljövendő’ 

kifejezésekkel is. Ezen a Napon valósul meg a fenyegetés és az ígéret és jutalmazás. 

3 Itt az arab szövegben az al-qárfatu szó szerepel, amelynek jelentése: Az ítélet 

mindent összezúzó Órája. 
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9. És a Fáraó, és azok is, akik előtte 

voltak, és a fejük tetejére állított 

városok (al-mu ’tafikátu. Lót népe 

városának lakói) bűnt követtek el. 

10. Szembeszegültek az Uruk 

Küldöttével, így Ő pedig növekvő 
büntetéssel sújtotta őket. 

11. B izony, ami kor a víz ki lépett 

medréből (Noé özönvizekor)1, 

egy haladó bárkára vittünk 
benneteket (emberek). 

12. Azért, hogy intéssé tegyük ezt a 

számotokra és minden figyelő fül 

megérthesse. 

13. És midőn megfúvatik a Kürt egy 
fújással (az első alkalommal). 

14. És midőn elmozdíttatik a Föld és 

a hegyek (a helyeikről) és minden 

porrá omlik egyetlen csapással. 

15. Azon a Napon bekövetkezik a 
Bekövetkező (al-Wáqi atuf. 

16. Kettészakad az ég és bizony azon 

a Napon törékeny lesz. 

17. Az Angyalok annak a szélein 
lesznek. Azon a Napon Urad 

Trónusát nyolcán hordozzák 

maguk fölött. 

18. Azon a Napon elővezettettek (az 

ítéletre) és egyetlen egy titok sem 
marad rejtve. 

19. Az, akinek írása a jobbjába 

(§)i J&J 

(Sí't?1 rí>. 

1 Midőn Noé fohászkodott népe ellen, amely meghazudtolta az ő küldetését- ekkor 

Allah a Magasztos meghallgatta a fohászát és a víz szintje emelkedni kezdett. 

2 Ez a szó fordítható még ‘nagy Eseménynek’ is. 
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adatott, így szól: „íme, olvassátok 

az írásomat!” 

20. Én tudtam (bizonyos tudással), 
hogy a Számadással szembesülni 

fogok. 

21. És ő ott elégedettséggel telt 
életben lesz. 

22. Magasan lévő Kertben (a 

Paradicsomban). 

23. Amelynek gyümölcsei mélyen 

alácsüngők (kézzel könnyen 

elérhetők). 

24. Egyetek és igyatok egészséggel 
azért, amit ti előreküldtetek a 

magatok számára a korábbi 

napokban! 

25. Ám az, akinek az írása a baljába 

adatik, az így szól: „0, bárcsak 
meg se kaptam volna az 

írásomat!” 

26. „És bárcsak ne tudnám, mi is a 

Számadásom!” 

27. „És bárcsak a halál lett volna a 
vég!” 

28. „Nem segít rajtam a vagyonom!” 

29. „Hatalmam1 elenyészett.” 

30. (Az mondatik:) „Ragadjátok meg 
és bilincseljétek meg!” 

31. „Majd a Pokol tüzében 

égessétek!” 

32. „Aztán hetven könyök hosszú 

(J) 

ifiéit Áií-j 

A ^ ? .» £ 

1 Érveim és bizonyítékaim, amelyekkel magamat védelmezni tudnám. 
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láncra verjétek1!” 

33. Mert nem hitt a Hatalmas Állati¬ 
ban. 

34. És nem buzdított a szegények 

táplálására2. 

35. A mai Napon, nincs hát barátja itt. 

36. Sem étele, csak a genny3. 

37. Csak a bűnösök esznek abból. 

38. De nem! Arra esküszöm, amit 

láttok! 

39. És arra is, mit nem láttok! 

40. Ez bizony egy nemes Küldött 

szava4 (amit Allah-tól hozott el)! 

41. Nem költő szavai ezek! Bizony 
kevéssé hisztek ti! 

42. És nem jós szava ez! Bizony 

kevéssé hallgattok az intésre! 

43. Kinyilatkoztatás ez a Világok 

Urától. 

44. Ha meséket, kitalált történeteket 
szőtt volna (Muhammad - Allah 

áldja meg és adjon Neki örök 

© 

(j) 

1 Többen azt mondják: Ez úgy fog történni, hogy a lánc az ülepén megy be és a 

száján fog kijönni, és ekképpen fogják őket felfűzni. 

2 LAbdulláh bin cAmr hagyományozta: Egy férfi megkérdezte a Prófétát (Allah áldja 

meg és adjon neki örök üdvösséget): Az Iszlám mely cselekedetei, tulajdonságai a 

legjobbak? A Próféta (Allah áldja meg és adjon neki örök üdvösséget) így 

válaszolt: Ha ételt adsz (a rászorulónak) és köszöntöd azt is, aki ismersz és azt is, 

akit nem ismersz. Al-BuhárlSö/n/í-jaNo. 12 

3 Az arab szövegben itt a g isiin szó szerepel. Ez jelenthet gennyet, ahogyan a 

fordításomban is szerepel. De jelentheti még: a sebből és a Pokolban lévők húsából 

folyó vérrel kevert váladékot. Qatáda pedig azt mondja: ez a Pokol népének a 
legrosszabb eledele. 

4 A Nemes Küldött ebben a versben lehet Gibril (Gábriel) avagy Muhammad Próféta- 

Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget. 
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üdvösséget) Ellenünk (a 

Magasztos Allah ellen). 

45. Bizony megragadtuk volna őt a 

jobbjánál fogva. 

46. Majd pedig elvágtuk volna az 

ütőerét. 

47. És nincs köztetek senki, aki ezt 

megakadályozhatta volna. 

48. Intés ez az istenfélők számára. 

49. Ám tudjuk, hogy vannak közöttetek 

olyanok, akik hazugságnak 

tartják ezt. 

50. Bizony szomorú vég vár a 

hitetlenekre! 

51. Bizony ez (a Korán) maga a 

nyilvánvaló bizonyosság 

Igazsága. 

52. Magasztald hát a te Hatalmas 
Urad Nevét! 

(|o)( 
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Az Emelkedő Fokozatok /70./ 
Al-Ma^rigu1 c. szúra. 

Mekkái. 

Verseinek száma: 44. 

Az Al-Háqqatu c. szúra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 
nevében 

1. Kérdezett egy kérdező a bizton 

bekövetkező büntetésről. 

2. A hitetlenekről nem lehet azt 
elhárítani. 

3. Allah-tól, az Emelkedő fokozatok 
Urától származik az. 

4. Felemelkednek Hozzá az Angyalok 
és a Rüh (Gábriel), egy napon2, 
amelynek mértéke ötvenezer év. 

5. Légy (Muhammad - Allah áldja 
meg és adjon Neki örök üdvösséget) 
hát türelmes szép türelemmel! 

6. Ők úgy vélik, hogy az távol van 
(a büntetés). 

7. Mi úgy véljük közel van az. 

8. Azon a Napon az ég olyan lesz, 
mint a megolvasztott érc3. 

9. A hegyek pedig hasonlatosak 

© £lmi \ o 

1 A szúra címe a 3. versből ered. 

2 Abü Hurayra hagyományozta, miszerint Allah Küldötte (Allah áldja meg és adjon 

neki örök üdvösséget) mondta: „Váltakozva vannak jelen közöttetek, angyalok éjjel 

és angyalok nappal. Ők összegyülekeznek a kora délutáni és a kora reggeli imánál. 

Majd azok, akik az éjjelt töltötték közöttetek felemelkednek. Ő megkérdezi őket, 

holott a legjobban Ő ismer benneteket. így szól: Hogyan hagytátok ott az Én 

szolgáimat? Mondják: Mikor otthagytuk őket imádkoztak. És midőn eljöttünk 

hozzájuk imádkoztak.” Al-Buhari Sahlh-ja N. 6992 

A szövegben szereplő ‘muhi szó fordítható még így is: az olaj zavaros üledéke. 
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lesznek a kártolt, bolyhozott 

gyapjúhoz. 

10. A barát nem kérdez a közeli j ó 

barátról. 

11. Jóllehet látják egymást. A bűnös 

azt szeretné, bárcsak megválthatná 

magát annak a Napnak a 

büntetésétől a fiai által. 

12. És házastársával és fivérével. 

13. És családjával1, amely menedéket 

adott neki. 

14. És mindenkivel, aki a földön 
található, hogy megmeneküljön. 

15. De nem! Ez nem más, mint nagy 

lánggal égő Tűz. 

16. Amely leszakítja (teljesen leégeti) 
a fejbőröket. 

17. És azokat hívja2, akik hátat 
fordítottak és arcukat elfordították. 

18. És azt, aki csak gyűjtött és (elrejtve) 

felhalmozott. 

19. Az ember nyughatatlanul 

türelmetlennek teremtetett. 

20. Ha baj éri, szorongóan elégedetlen 

lesz. 

21. Ha pedig valami jó éri, akkor fukar 

és megközelíthetetlen. 

22. Kivéve az imádkozókat. 

(t) 

(§) \ 

1 Avagy: rokonsága által. 

2 Azaz a Pokol fogja magához hívni azokat, akik hátat fordítva elfordultak az 

Igazságtól. Ők a Pokol népe, akiket a Magasztos Allah odavalónak teremtett. Ld. 

Ibn KatTr Kommentárját! 
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23. Akik az imádságukban 
folyamatosan kitartóak. 

24. És akiknek a vagyonában ismert, 
szabott hányada van. 

25. A koldusnak és szűkölködőnek. 

26. És azok, akik igaznak tartják az 
ítélet Napját1. 

27. És azok, akik Uruk büntetésétől 
rettegnek. 

28. Bizony, Uruk büntetésétől senki 
sincs biztonságban. 

29. És azok, akik szemérmükkel 
önmegtartóztatóak2 

30. Kivéve a feleségeiket és, amit 
jobbjuk birtokol. Ezért nem 
szólhatják meg őket. 

31. Aki pedig még ennél is többet 

akar, az bizony túlzásba esik. 

32. És azok, akik a rájuk bízott letétek 

és szerződések gondos őrzői. 

33. Es azok, akik tanúságtételükben 
kitartanak. 

34. És azok, akik imáikat pontosan 

betartják. 

35. Ők Kertekben (a Paradicsomban) 

lesznek, nagy megbecsülésben. 

36. Mi van a hitetlenekkel, hogy 

©4 

® jő 

1 Az ‘ítélet Napja’ rész fordítható még így is a ‘Jutalmazás Napja’. 

2 Sahl bin Sacd hagyományozta a Prófétától (Allah áldja meg és adjon neki örök 

üdvösséget), aki mondta: Aki kezességet vállal nekem (annak erényességéről), ami 

a két állkapocscsontja között van és, ami a két lába között van, annak én kezességet 

vállalok a Paradicsomért. Al-BuhárI Sahih-ja No. 6109 (Aki a száját és a szemérmét 

is erényesen meg tudja őrizni a tilalmas dolgoktól. A Fordító) 
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(nyakukat előre nyújtva) feléd 
(MuhammadAllah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget) 

sietnek? 

37. Csapatokban, jobbról is és balról 

is. 

38. Vajon azt kívánja minden ember 
közülük, hogy a Gyönyörök 

Kertjébe (Paradicsom) 

vezettessen be? 

39. De nem! Mi bizony abból 
teremtettük meg őket, amit ők is 

tudnak és ismernek. 

40. De nem! Esküszöm a Keletek és 
Nyugatok Urára! Mi bizony 

képesek vagyunk. 

41. (Arra,) Hogy jobbal cseréljük ki 
őket. Nem előzhet meg ebben 

Minket senki. 

0 1 

42. Hagyd őket, hadd beszéljenek 
összevissza és játszadozzanak! 

Míg nem szembesülnek azzal a 

Nappal, amelyre ígéretet kaptak. 

43. Azzal a Nappal, amidőn a 
sírokból sietve kelnek ki, mintha 

áldozati kőhöz sietnének. 

44. Szemük ekkor alázatosan lesütve, 

hitványság borítja el őket. Ez az a 

Nap, amelyre ígéretet kaptak. 

- s . f 
1 
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Noé. Il\l 

Nüh1 c. szúra. 

Mekkái. 

Verseinek száma: 28. 

Az An-Nahlu c. szúra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 
nevében 

1. Bizony, Mi elküldtük Nüh-ot 

(Noét) a népéhez. (Mondván) 

„Intsd őket, mielőtt még eljönne 
hozzájuk a fájdalmas büntetés!” 

2. így szólt a népéhez: „Ó, népem! 
Én a ti nyilvánvaló intőtök 
vagyok!” 

3. „Szolgáljátok hát Allah-ot! Féljétek 

Őt! És engedelmeskedjetek 
nekem!” 

4. (Ha ezt teszitek) „Akkor Ő 

megbocsátja nektek a bűneitek 

egy részét, és haladékot ad nektek 
egy meghatározott időre. De ha 

elérkezik az Allah által kiszabott 

határidő, az nem késleltethető. 
Bárcsak felfognátok!” 

5. „Uram!” - szólt. „Hívtam 

népemet éjjel és nappal!” 

6. „De hívásom csak növelte 
elhúzódásukat (az Igazságtól).” 

7. „Akárhányszor csak hívtam őket, 

hogy Te megbocsáthass nekik, 
ujjúkat a fülükbe dugták (hogy ne 

hallják), ruháikkal takarták be 

magukat. Kitartottak makacs 

\j£ c>\ blWb bb^b 

0 

) \g\ 

Ú b^b bb) U0 üli; 3^ 

tikli b 

bbbb 

1 
A szúra címe a tartalmából ered. 



71. Nüh Guz’: 29 945 Y'WyLl V \ 

megátalkodottságukban, gőgösen 
és fennhéjázva viselkedtek.” 

8. „Majd nyíltan, fennhangon hívtam 

őket.” 

9. „Ezután nyilvánosan, majd titokban 
fordultam hozzájuk.” 

10. így szóltam hozzájuk: „Forduljatok 

bűneitek bocsánatáért az 

Uratokhoz, mert Ő Megbocsátó!1” 

11. „Akkor bőven áradó esővel 
terjeszti ki felettetek az eget.” 

12. „És bőségesen ellát benneteket 

javakkal és fiákkal, kerteket 
teremt nektek és folyókat.” 

13. Mi van veletek, hogy nem 
remélitek Allah Magasztosságát? 

14. Jóllehet fokozatosan (egymást 

követő fázisokban) teremtett 
benneteket. 

15. Vajon nem láttátok-e, hogyan 
teremtett Allah hét eget egymás 
fölé? 

Saddád bin Aws hagyományozta a Prófétától (Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget): (A legkiválóbb bocsánatkérés a következő: Allahumma anta Rabbi la 

Haha illa Anta. Halaqtani wa and cabduka wa and cald cahdika wa-wacdika ma- 

statactu. Acüdu Bika min sarri ma sandtu. Abü u Laka bi-nfmatika calayya wa abü u 

Laka bi-danbi fa-gfir li Fa-innahu la yagfiru ad-dunüba illa Anta. (0, Allah! Te vagy 

az én Uram! Nincs más isten csak Te! Te teremtettél engem és én a Te szolgád 

vagyok, hű vagyok (a Neked tett) fogadalmamhoz és ígéretemhez, amennyire képes 

vagyok erre. Nálad keresek menedéket minden olyan rossz elől, amit én követtem el. 

Neked vallom meg mindazokat a kegyelmeket, amelyeket irántam gyakoroltál. És 

Neked vallom meg minden bűnömet. Bocsáss meg nekem! Hiszen senki más csak Te 

bocsáthatod meg a bűnöket.) Majd még hozzátette (A Próféta- Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget) Aki elmondja ezt nappal szilárd hittel meggyőződve 

erről és még azon a napon meghal az este előtt, úgy ő a Paradicsom népéhez tartozik. 

Aki elmondja ezt éjjel, szilárd hittel meggyőződve erről, és meghal még reggel előtt, 

úgy ő a Paradicsom népéhez tartozik.) Al-BuhárI Sahih-ja N. 5947 
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16. És közöttük fénnyé tette a Holdat 

és világító fáklyává a Napot. 

17. Allah a földből sarjasztott 

benneteket. 

18. Majd oda térít vissza, hogy újra 

előhozzon benneteket. 

19. Allah szőnyeggé tette számotokra 

a földet, 

20. Hogy annak tágas útjain 
járhassatok. 

21. Nüh (Noé) mondta: ttUram! 

Szembeszegültek velem, és azt 

követték, akinek a vagyona és 

gyermeke csak a kárát növelte.” 

22. ttSzörnyű cselt szőttek.” 

23. így szóltak: ttNe hagyjátok el 

isteneiteket! És ne hagyjátok el 

Wadd-ot, Suwác-1, Yagüt-ot, 

Yaüq-ot és Nasr-tl\ 

24. ^Sokakat tévútra vezettek. Csak a 

tévelygésben erősítsd (Uram) a 

vétkeseket!” 

25. A bűneik azok, amik miatt a 

vízbe fojtattak, és a Tűzre 
vettettek. Ám Allah-hon kívül 

nem leltek segítőkre. 

26. És Nüh (Noé) mondta: uUram! 
Ne hagyj a földön egyetlen 

hitetlent sem!” 

27. uHa meghagyod őket, tévútra 

'ÍjVjj ijí- űj 

d$>j 

1 Ezek bálványaik nevei. Wadd-ot Dumát al-Gandal-bm imádták, Suwcf-t a Hudayl 

törzs szolgálta, Yagüt a Murád törzsé volt, majd Gutayf-é al-Guruf-bm, Yacüq a 

tíamdán törzsé, Nasr pedig Himyar-é. 
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vezetik a Te szolgáidat, és nem 

nemzenek csak bűnös hitetlent.” 

28. „Uram! Bocsáss meg nekem és a 
szüleimnek és mindenkinek, aki 

hívőként lépett házamba! Bocsáss 

meg a hívő férfiaknak és a hívő 

nőknek! A bűnösöket viszont 
csupán a pusztulásban növeld 
meg!” 

jíjíSÍj ü&i 
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A Dzsinnek. HÍJ 
Al-Ginnu1 c. szúra. 

Mekkái. 

Verseinek száma: 28. 

Az Al-Acráfu c. szúra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 

nevében 

1. Mondd (Muhammad- Allah áldja 

meg és adjon Neki örök 

üdvösséget): „Sugallat érkezett 
hozzám arról, hogy néhány 

dzsinn odafigyelt, és azt 

mondták: 'Bizony, mi egy 

csodálatos Koránt hallottunk.’ ” 

Hizb58. 

2. „Amely az Igaz Útra vezet. 

Hiszünk benne, és nem társítunk 

a mi Urunk mellé senkit.” 

3. (Hiszünk abban, hogy) „Ő - 

Magasztaltassék Urunk 
hatalmassága - nem vett maga 

mellé se társat, se gyereket.” 

4. „Egy esztelen közülünk (a sátán) 

szemenszedett hazugságokat 

mondott Allah-ról.” 

5. „Mi azt gondoltuk, hogy sem 
ember, sem pedig dzsinn nem fog 

Allah-ról hazugságot állítani.” 

6. „Voltak olyan férfiak az emberek 

között, akik a dzsinnek közül való 
férfiaknál kerestek menedéket. 

Ám ez csak tovább növelte 

esztelenségüket.” 

0<ÁJ 

i 
A szúra címe az első versből ered. 
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7. „És ők úgy gondolták, ahogyan ti 

is, hogy Allah senkit sem fog 
feltámasztani.” 

8. „Kutattuk az eget, és úgy találtuk, 
hogy telve van erős őrzőkkel és 
tűzcsóvákkal.” 

9. „Le szoktunk telepedni közel 

hozzá, hogy hallgassuk. Ám az, 
aki most akarja hallgatni, azt 
fogja találni, hogy tüzcsóva 

leselkedik reá.” 

10. „És mi nem tudjuk, vajon rossz 

határoztatott-e el azokkal 

szemben, akik a földön vannak, 
vagy az Uruk jó útra akarta-e 
vezetni őket?” 

11. „Vannak közöttünk j óravalók, és 

vannak olyanok is, akik nem 

azok. Más-más utakon jártunk.” 

12. „És azt gondoltuk, hogy nem 

hiúsíthatjuk meg Allah döntéseit 
a Földön, és azzal sem 
hiúsíthatunk meg semmit, ha 

elmenekülünk.” 

13. „És miután meghallgattuk az 
Útmutatást (a Koránt), hittünk 

benne. Aki pedig hisz az ő 

Urában, annak nem kell félnie 
sem veszteségtől, sem pedig 
igazságtalanságtól.” 

14. „Vannak közöttünk muzulmánok. 

És bizony vannak olyanok is, akik 
nem követik az Igaz Vezetést. 
Azok pedig, akik alávetették 

magukat (muzulmánok), az Igaz 

vezetést áhítozzék.” 

0 

JolAS 

0 

c)j J&H í l) ^ 

QjJ? Égj \ ÚaŰV^ 
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15. Az Igaz Vezetéstől eltérők pedig 
a Pokolnak lesznek a 

tüzelőanyagai. 

16. Ha az Igaz Úton maradtak volna, 

akkor bőséges mennyiségű vízzel 
(esővel) itattuk volna őket, 

17. Hogy próbának vessük őket alá. 

Aki megfeledkezik Ura intéséről, 

azt fájdalmas büntetésnek veti alá. 

18. A leborulási helyek (maságidu, 

mecsetek) kizárólag Allah-hoz 

tartoznak. Ne fohászkodjatok hát 

máshoz! 

19. És midőn Allah szolgája 

{Muhammad- Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget) 

felkelt, hogy hozzá fohászkodjon, 
nagy tömeg csoportosult köré. 

20. Mondd (Muhammad- Allah áldja 
meg és adjon Neki örök 

üdvösséget): „Én csak és 

kizárólag az én Uramhoz 

fohászkodom, és nem társítok 

mellé senkit.” 

21. Mondd: „Nekem nincs a 

birtokomban a ti 

megkárosításotok, sem pedig a jó 
útra való vezérlésetek.” 

22. Mondd: „Nem találok senkit, aki 

Allah-hal szemben meg tudna 

oltalmazni engem. És nem fogok 
találni senkit, aki jobb menedék 
lenne, mint Allah.” 

23. (Az én dolgom:) Az Allah-tól 

származó intés és figyelmeztetés 

d|) 05 

) \ áS>\\ oi? 

c)j CCíXj^. í) 
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továbbadása, és a küldetések 

(betöltése). Akik pedig 

szembeszegülnek Allah-hal és az 
Ő Küldöttével, azoknak a Pokol 

tüze jut osztályrészül, örökös 

kínszenvedésül. 

24. És majd, ha végül meglátják azt, 

ami megígértetett nekik, 
megtudják ki a leggyengébb és 

legkisebb segítő. 

25. Mondd (Muhammad- Allah áldja 

meg és adjon Neki örök 

üdvösséget): tíÉn nem tudom, 
hogy közel van-e az, amire 

ígéretet kaptatok, vagy az én 

Uram egy távolabbi határidőt 

szab-e annak?” 

26. Ő (a Magasztos Allah) a Rejtett 
(al-gaybu, a láthatatlan) dolgok 

Tudója1, és Ő nem tárja fel 

senkinek sem, a titkát. 

27. Kivéve, ha egy Küldöttben 

tetszését leli. Akkor előtte is és 
mögötte is őrző megy. 

28. Hogy megtudja, vajon 

továbbították-e Uruk küldetését. 

Ő átfog mindent, ami náluk van 
és minden dolgot számon tart. 

ej) fojí3^5 

C§) \x^Xij 

(j) \ Ifij aI-Cj 

1 Tbn cUmar hagyományozta: A Prófétától (Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget), aki mondta: „A Láthatatlan Kulcsai Öten vannak. Csak Allah ismeri 

azokat. Csak Allah ismeri mit rejtenek a méhek. Csak Allah tudja mi fog történni 

holnap. Senki nem tudja mikor jön az eső csak Allah. Csak Allah tudja melyik lélek 

mely földön fog meghalni. Csak Allah tudja mikor fog az Óra bekövetkezni.” Ld. 

Al-Buharl SahJh-ja, N. 6944 
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A Beburkolózó 113.1 
Al-Muzzammilu1 c. szúra. 

Mekkái. 

A 10., 11., 20-as versek Medinai eredetű kinyilatkoztatások. 

Verseinek száma: 20. 

Az Al-Qalamu c. szúra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 

nevében 

1. Ó, te beburkolózó (Muhammad - 
Allah áldja meg és adjon Neki 

örök üdvösséget)! 

2. Kelj fel (imára) éjjelente, kivéve 

egy kis részt! 

3. A felében, vagy végy el belőle 
egy keveset! 

4. Vagy tégy hozzá! Recitáld 

(fennhangon) szorgalmasan a 

Koránt! 

5. Bizony súlyos Szavakat2 fogunk 

lebocsátani rád. 

6. Bizony az éjszaka folyamán 

nagyobb az egyetértés, és igazabb 
a szó. 

7. Bizony neked nappal sok a 

tennivalód. 

(?) ■j 

(!) ái ^1? iá ^ 

1 A szúra címe az első versből ered. 

2 Törvényi előírásokat, kötelességek gyűjteményét. 

Al-BuhárT SahTh c. Hagyománygyűjteményében szerepel a cÁ’isa által közölt 

hagyomány: Al-Hárit b. Hisam megkérdezte Allah Küldöttét (Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget), hogyan kapja meg a sugallatot. Akkor a Próféta 

(Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) azt mondta: 44Néha úgy jön, mint a 

csengő hangja, és ez a legnehezebb nekem. Leválik rólam, már meg is értem, hogy 

mi volt. Néha ember képében jelenik meg az angyal, aki beszél hozzám és meg is 

értem.” Akkor azt mondta cÁ’isa: 44Láttam, amikor sugallat érkezett a Prófétához, 

egy nagyon hideg éjszakán, és a hideg ellenére, nagyon izzadt.” 
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8. Említsd meg Urad Nevét, és csak 

Neki szenteld magad! 

9. A napkelet és a napnyugat Ura. 

Nincs más isten Rajta kívül (La 
Haha illa Huwa). Őt fogadd hát 

támogatóul! 

10. Légy hát türelmes azzal szemben, 
amit mondanak és az illő módon 
tartsd magad távol tőlük! 

11. Hagyj Engem (egyedül 

foglalkozni) azokkal, akik 
hazugságnak tartják (az Én 

Verseimet), akik jólétben élnek. 

Adj nekik egy rövid haladékot! 

12. Hiszen bilincsek és tűz van 
Nálunk1, 

13. És fojtogató élelem és fájdalmas 
büntetés. 

14. Azon a Napon, midőn a föld és a 

hegyek megremegnek és a hegyek 

szétszórt homokdombokká 

lesznek. 

15. Elküldtünk hozzátok egy 

Küldöttet (Muhammad- Allah 
áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget), hogy tanú legyen 

ellenetek, ahogyan a Fáraóhoz is 

elküldtünk egy Küldöttet 

(Mózest). 

16. A Fáraó azonban szembefordult a 

Küldöttel. Mi ezért kemény 

büntetéssel illettük őt. 

17. Ha hitetlenek vagytok, hogyan 

(f) 

) ^ jó-l$ ^ 

Amit a megbüntetésükre készített elő. í 



18. 

19. 

20. 

menekülhettek egy olyan Naptól, 
amely ősszé teszi a gyerekeket? 

Az ég meghasad és beteljesedik 

az Ő fenyegetése. 

Intő figyelmeztetés ez. Aki akarja 
az az Urához veszi útját. 

A te Urad tudja, hogy te és a 

veled tartók csoportja az éjszaka 

kétharmadában, vagy felében, 

vagy harmadában ébren van. Ám 
az éj és a nappal hosszát Allah 

szabja meg. Tudja, hogy nem 

számoljátok azt és megbocsátóan 

fordul felétek. Recitáljatok hát a 

Koránból annyit, amennyire 

képesek vagytok! Ő tudja, hogy 

lesznek közöttetek betegek, 
mások úton lesznek, Allah kegyét 

keresve, mások Allah Útján 

hadakoznak. Recitáljátok hát, 

amire képesek vagytok! Tartsátok 
meg az imát (as-salátu), adjátok 
meg az alamizsnát! És adjatok 

Allah-nak szép kölcsönt! Ami jót 

előreküldtetek magatoknak, azt 
jobban és bőkezűbben kapjátok 

majd vissza Allah-tól. Allah-tól 

kérjétek hát a megbocsátást, mert 
O Megbocsátó és Könyörületes. 

' s S ^ 

^ f "£ j f ^ s ^ ^ 

üt üjj^lj 

3^1 
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A Betakarózó. 74. 
Al-Muddattiru1 c. szúra. 

Mekkái. 

Verseinek száma: 56. 

Az Al-Muzzammilu c. szúra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 

nevében 

1. Ó, te betakarózó (Muhammad - 
Allah áldja meg és adjon Neki 
örök üdvösséget)! 

2. Kelj fel és ints! 

3. És Uradat magasztald! 

4. És a ruhádat pedig tisztítsd meg! 

5. És a tisztátalanságot kerüld el! 

6. És ne adakozz úgy, hogy cserébe 

többet remélsz! 

7. És az Uradért légy kitartó! 

8. És midőn a Kürt megfúvatik2. 

9. Az a Nap egy igen nehéz nap lesz. 

10. A hitetleneknek nem lesz akkor 

könnyű. 

11. Azzal hagyj Engem (egyedül 

foglalkozni), akit egyedül 
valónak teremtettem. 

12. Hatalmas vagyont juttattam neki. 

13. És mindig vele lévő fíakat. 

14. És megkönnyítettem neki az utat. 

15. Ám ezután azt akarja, hogy még 

többet adjak. 

ojM 

©J 

1 A szúra címe az első versből ered. 

2 Ez lesz a második fuj ás. 
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16. De nem! Ő szembefordult a Mi 

jeleinkkel. 

17. Az emelkedővel1 fogom büntetni. 

18. Elgondolkozott és latolgatott. 

19. Pusztuljon el! Hogyan latolgatott? 

20. És még egyszer, pusztuljon el! 

Hogyan latolgatott? 

21. Majd körülnézett. 

22. Majd összevonta szemöldökét, és 

haragossá vált. 

23. Aztán elfordult, és gőgösen 
viselkedett 

24. Aztán így szólt: ..Ez nem más, 

mint pletykaként terjedő, a 

régiektől fennmaradt varázslat.” 

25. ttAz csak teremtett ember beszéde.” 

26. A Saqar (a Pokol Tüzének egyik 

neve) tüzén fogom őt elégetni. 

27. De honnan tudhatod, mi az a 
Saqar'! 

ítj 

28. Nem hagy hátra semmit (és senkit 

a bűnösök közül), és nem marad 

utána semmi (elégetetlenül). 

29. A bőr megperzselője. 

30. Tizenkilenc (Angyal) őrzője van. 

31. A Pokol Őrzőinek csak Angyalokat 

tettünk meg. Számukat pedig csak 

próbatételként szabtuk meg azok 

(§) 

k2.^ -í 

i£§SÍ 

1 Itt két lehetőség van. Az egyik az arab szövegben a Sacüd szó szerepel, aminek a 

jelentése: csúszós tűzhegy a Pokol Tüzében, erre kell felmásznia. A másik szigorú 

büntetéssel kell szembenéznie. 
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számára, akik hitetlenek lettek. 

Azért, hogy azok, akiknek az írás 

adatott, bizonyságot szerezzenek. 

Azok pedig, akik hisznek 

gyarapodjanak hitükben. És hogy 

az írás birtokosait és a Hívőket ne 
gyötörhesse kétség. Továbbá azért, 

hogy azok, akiknek szívében 

betegség lakozik és a hitetlenek, 

így szólhassanak: uMit akarhatott 

Allah ezzel a példázattal?” Allah 

így vezeti tévelygésbe azt, akit 

akar, és vezeti az Igaz útra, akit 

akar. Ám Urad seregeinek számát 

csak Ő tudja. Intés ez csupán az 

embereknek. 

32. De nem, a Holdra! 

33. És az éjszakára midőn az 

visszahúzódik! 

34. És a reggelre midőn az világosodik! 

35. Ez bizony az egyik legborzasztóbb 

Gél). 

36. Figyelmeztetésként az 

embereknek. 

37. Azoknak, akik közületek haladni 
akarnak (a kegyes cselekedetek 
végrehajtásában), vagy le akarnak 

maradni (bűnöket elkövetve). 

38. Minden lélek annak a záloga, 
amit megszerzett1. 

39. Kivéve a jobb birtokosait. 

40. Ők máj d egymást fogj ák 
kérdezgetni a Kertekben (a 

0^3% 

(J) 

A megszerzett tetteiért felel mindenki. í 
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Paradicsomban). 

41. A bűnösökről. 

42. Mi vitt benneteket a Sagar-ba? 

43. Azt mondják: „Nem tartoztunk 
azok közé, akik imádkoztak.” 

44. „És nem adtunk enni a 

szegényeknek.” 

45. „A szószátyárokkal fecserésztünk.” 

46. „És hazugságnak tartottuk a 

Jutalmazás Napját.” 

47. „Míg el nem ért bennünket a 
Bizonyosság.” 

48. Ám nem segít rajtuk a 

közbenjárók közbenjárása. 

49. Miért fordulnak hát el a 

figyelmeztetéstől? 

50. Úgy, mintha megriasztott 
szamarak lennének. 

) ,:*• "a-a a 

51. Amelyek az oroszlán elől 
menekülnek. 

52. Ám közülük mindenki azt akarja, 

hogy kiterített lapokat kapjanak. 

53. De nem! Nem rettegnek a 
Túlvilágtól. 

54. Bizony intés ez! 

55. Aki akarja, az emlékezetébe vési 
azt. 

56. De csak akkor tehetik ezt meg, ha 
Allah is úgy akarja. Ő az, Akit a 
istenfélelem és megbocsátás 
megillet. 

© V^JsJúS\ J-iJj \ 
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A Feltámadás 115.1 
Al-Qiyámatu1 c. szúra. 

' . . 

•T'.'' -py-. 

Mekkái. 

Verseinek száma: 40. 

Az Al-Qáricatu c. szúra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 

nevében 
^ _^ 

1. Igen! Esküszöm a Feltámadás 

Napjára! 

2. Igen! Esküszöm a (önmagát) 

vádoló lélekre! 

3. Vajon azt gondolja-e az ember (a 

hitetlen), hogy nem fogjuk 

összegyűjteni a csontjait? 

4. De igen! Mi képesek vagyunk 
még akár arra is, hogy az ujjai 

hegyét a helyére illesszük. 

l4) j lV- 

5. Az ember már előre bűnt követ el. 

6. Azt kérdezi: „Mikor lesz a 

Feltámadás Napja?” 

7. És midőn a tekintet megzavarodik. 

8. És midőn megfogyatkozik a Hold 

fénye, 

9. És egybegyűjtetik a Nap és a 
Hold2. 

10. De azon a Napon az ember így 

szól: „Hol a menekvés?” 

11. De nem, nincs menedék! 

12. Azon a Napon csak Uradhoz lesz 

a visszatérés. 

1 A szúra címe az első versből ered. 

2 A Feltámadás Napján, a Nap és a Hold feltekertetik, és így azok elvesztik fényüket. 
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13. Azon a Napon tudomást szerez az 

ember arról, mit küldött előre és 

mit hagyott hátra. 

14. Sőt az ember világos bizonyíték 
lesz (saját) maga ellen. 

15. Még akkor is, ha felsorolja 
mentségeit. 

16. Ne mozgasd azzal a nyelved (a 

Koránnal) csak azért, hogy elsiesd! 

17. A Mi feladatunk az, hogy 

összegyüjtsük és (az is, hogy 

Neked adjuk (Muhammad- Allah 

áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) annak a képességét, 
hogy recitáld. 

18. És ha már Elrecitáltuk azt 

(Gábriel által), hát kövesd annak 
(a Koránnak) a recitálását! 

19. Ezek után a Mi feladatunk az is, 

hogy megmagyarázzuk. 

20. De nem! Ti a tovarohanó (evilági 
életet) szeretitek. 

21. És elhanyagoljátok a Túlvilágot. 

22. Azon a Napon (némely) arcok 
ragyogóak lesznek. 

23. Az Urukra (a Magasztos Allah- 
ra) tekintenek. 

24. Azon a Napon (némely) arcok 

sötéten szomorúak lesznek. 

25. Azt gondolnád, hogy szörnyű 
csapás érte őket. 

26. De nem! Mikor eléri (a lélek, az 

élet utolsó sóhaja) a kulcscsontot. 
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27. Az mondatik akkor: „Ki a 

gyógyító?” 

28. És úgy gondolja, hogy ez már az 

elválás. 

29. És (a lepelben) a két lábszár 

összetekeredik. 

30. Azon a Napon az Uradhoz lesz a 

visszatérés. 

31. Hisz ő (a hitetlen) nem tartotta 

igaznak (a Koránt és Muhammad 

- Allah áldja meg és adjon Neki 

örök üdvösséget- küldetését), és 
nem imádkozott, 

32. De hazugnak tartotta (a Koránt és 

Muhammad - Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget- 

küldetését) és elfordult. 

33. Majd gőgösen az övéihez vonult. 

34. Jaj, neked (hitetlen)! (És még 
egyszer) jaj neked! 

35. Még egyszer jaj neked és jaj! 

36. Vajon azt hiszi az ember, hogy 
figyelmen kívül hagyjuk? 

37. Nem volt-e egy kilövellt 

spermacsepp? 

38. Majd egy vérrög. Majd Allah 

megteremtette és megformálta. 

39. És megteremtette belőle a két 

emberi nemet, a férfit és a nőt. 

40. Nem lenne-e hát képes Ő arra, 
hogy életre keltse a halottakat? 

í§j 

(§) bús*) 

0 
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Az Ember /76./ 
Al-Insánu c. szúra. Hl WP; 

Al-Insánu1 c. szúra. Vagy Ad-Dahru, Az Idő. 

Mekkái. 

Verseinek száma: 31. 

Az Ar-Rahmánu c. szúra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 

nevében 

1. Vajon nem volt-e az embernek 
egy olyan időszaka, amikor ő 
még semmi említésre méltó sem 
volt? 

2. Az embert bizony összevegyített 
nedvből teremtettük, hogy próbára 
tegyük. Majd látóvá és hallóvá 
tettük őt. 

3. Mi bizony az Egyenes Útra 
vezettük, legyen bár hálás, vagy 
hálátlan. 

4. A hitetleneknek pedig láncokat és 
bilincseket és Tüzet készítettünk 
elő. 

5. Az (igazhitű) kegyesek pedig 
olyan serlegekből fognak inni, 
amelyben a víz kámforral2 van 
vegyítve. 

6. Fon ás - bőségesen árasztva -, 
amelyből Allah szolgái isznak. 

7. Ők lesznek azok, akik a 
fogadalmukat betartják, és félnek 
egy Naptól, amelynek borzalma 

0 úa* ÉJ. 

'4/' 

1 A szúra címe, mindkét címe az első versből ered 

2 Ennek másik fordítási lehetősége, és talán ez a megfelelő: ‘serlegekből fognak inni, 

amelybe a Paradicsombeli Köfür forrás vize van keverve.’ A köfur szó jelenthet 

forrást a Paradicsomban, és jelentheti a ‘kámfor’-t is. 
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mindent átfog. 

8. Táplálják a szegényeket, árvákat 

és a rabokat - jóllehet nekik is 

kedves az. 

9. Mi bizony Allah kegyét (szó 

szerint: Allah Arcát) keresve 

táplálunk benneteket. Nem 
várunk tőletek sem fizetséget, 
sem köszönetét. 

10. Féljük az Urat, hogy az O 

akaratából egy szomorú, gyászos 
Nap köszönt ránk. 

11. Ám Allah megvédte őket annak a 

Napnak a szörnyűségétől. 
Ragyogást és boldogságot adván 

nékik. 

12. Kerttel és selyemmel jutalmazta 
őket azért, mert állhatatos 

türelemmel kitartottak. 

13. Díványokon fekszenek, nem 
látnak majd ott sem Napot, sem 

(dermesztő) hideget (zamhanr-i). 

14. A Kert fáinak árnyéka föléjük 

hajol, gyümölcsei mélyen 
lecsüngenek. 

15. Ezüstből1 való edények hordatnak 

körbe, közöttük és tí<qawdnr- 
serlegek2 

ej? 

1 Az arany és ezüst edények használata az evilági létben: Hudayfa al-Madáyin-ban 
volt és ott inni kért. A falu vezetője egy ezüst kupát hozott neki, amit ő eldobott. 
Csupán azért dobtam el mert az tilos. A Próféta (Allah áldja meg és adjon neki örök 
üdvösséget) eltiltott bennünket a selyemtől és a selyemből készült ruházattól. Az 
arany és ezüst edényből való ivástól. Ő mondta: (Azok (a dolgok) az övék az 
evilági létben, ám a miénk a Túlvilágon.) Al-Buhári SahTh-ja N. 5309 

2 Ezüst fehérségű, ám olyan átlátszó, mint az üveg. Ehhez hasonló a földön nem 
található. Kristályhoz hasonlítható. Ld. Ibn Katlr Kommentárját! 
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16. Ezüstből való qawarir-serlegek, 

amelyeknek ők szabtak mértéket 
(vágyaik szerint). 

17. Gyömbérrel (zangabll) kevert 
vizes kupákból olthatják 

szomjukat. 

18. Egy forrás lesz abban, amelynek 
neve Salsabíl. 

19. Öröklétű ifjak járnak májd körbe 
közöttük. Ha meglátnád őket, azt 
hihetnéd, szétszórt 
gyöngyszemek. 

20. Ha szétnézel (a Paradicsomban) 
majd újra, gyönyört és hatalmas 
királyságot látsz ott. 

21. Zöld sundus (selyem) és 

istabraq-ból (gazdagon arannyal 
hímzett, brokát) való ruhákat 

viselnek ott, és karjukon ezüst 
karpereceket hordanak. Az Uruk 
pedig tiszta itallal itatja őket. 

22. Ez jár nektek jutalomképpen, és 

igyekezetetek köszönetét érdemel. 

23. Mi pedig leküldtük neked 
(Muhammad- Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget) a 

Koránt kinyilatkoztatás gyanánt. 

24. Légy (Muhammad- Allah áldja 
meg és adjon Neki örök 
üdvösséget) hát türelmes Urad 
döntésével szemben! És ne 

engedelmeskedj közülük egy 

bűnösnek vagy hitetlennek sem! 

25. Ám Urad nevét reggel is, este is 
említsd meg! 

cf) 

) 

j\ Uj) VJ 

) 0^4 dijj 



26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

Éjjel borulj le Előtte, és magasztald 

Őt éjszaka hosszat! 

Ezek (a hitetlenek) bizony a 

tovarohanó (evilági életet) 
kedvelik, és maguk mögött egy 

nehéz napot hagynak. 

Mi teremtettük és erősítettük meg 
őket, ám ha úgy akarjuk, 
hasonlókkal cseréljük ki őket. 

Figyelmeztetés ez. Aki akarja, az 

Urához veszi útját. 

De ti nem akarhatjátok, csak ha 

Allah is akarja. Mert Ő 

Mindentudó és Bölcs! 

Azt enged az Ő kegyelmébe, akit 

akar. A bűnösöknek pedig 
fájdalmas büntetést készített. 
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Az Elküldettek ill J 
\ Al-Mursalátu1 c. szúra. 

Mekkái. 

Verseinek száma: 50. 

Kivétel a 48. vers, amely Medinai. 

Az Al-Humazatu c. szúra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 

nevében 

1. Az egymás után elküldöttekre 
(Angyalok)! 

2. A szélsebesen száguldó szelekre! 

3. A mindent kitérj esztőkre (midőn 

a szelek a felhőket és az esőt 
szétszórják az égen)! 

4. És a különbséget tévő 

szétválasztókra (a Korán Versei, 
amelyek a jót és a rosszat 
szétválasztják)! 

5. Az intést továbbítókra (Angyalok)! 

6. Megbocsátásként, vagy 

figyelmeztetésként. 

7. Amire ígéretet kaptatok, az biztosan 
be fog következni. 

8. Midőn a csillagok fényüket 

elvesztve kihunynak. 

9. Midőn az ég meghasad. 

10. Midőn a hegyek szétzúzatnak. 

11. Midőn a Küldöttek ideje 
meghatároztatik. 

12. Mely Napra tűzettek ki 

(halasztattak el ezek a Jelek)? 

] 
A szúra címe az első versből ered. 



77. Al-Mursalatu Y t *yA-l VV >1 ijj- 

13. Az ítélkezés Napjára1. 

14. Ám honnan tudhatod mi az 

ítélkezés Napja? 

15. Jaj azon a Napon a 

meghazudtolóknak! 

16. Vajon nem pusztítottuk-e el a 

korábban élt előzőeket? 

17. Majd sort kerítettünk az utódaikra 

is. 

18. Mi ekképpen cselekszünk a 

bűnösökkel. 

19. Jaj azon a Napon a 

meghazudtolóknak! 

20. Vajon nem egy alávaló léből 
teremtettünk-e benneteket? 

21. Majd egy biztos helyre2 tettük. 

22. Egy meghatározott időre. 

23. Mi rendeltük így! És mily 

nagyszerűen határozunk Mi. 

24. Jaj azon a Napon a 
meghazudtolóknak! 

25. Vajon nem tettük-e a földet 

gyülekezőhellyé? 

26. Eleveneknek és holtaknak? 

27. És magasba törő szilárdan 
rögzítetteket (hegyeket) 

helyeztünk reá, és édesvízzel 

itattunk benneteket. 

1 Ezt lehet úgy is fordítani: A Szétválasztás Napjára (amikor a Paradicsom Népe 
elválik a Pokolra kárhoztatottak népétől). 

2 Az anya méhébe. 
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28. Jaj azon a Napon a 

meghazudtolóknak! 

29. (Az mondatik nekik:) „Menjetek 

hát ahhoz, amit meghazudtoltatok!” 

30. „Menjetek hát a (Pokol Tüzének) 
három oszlopú árnyékába!” 

31. Amely nem árnyékos, és semmit 

sem segít a lánggal szemben. 

32. Amely palota nagyságú szikrákat 
vet. 

33. Olyanok, mintha sárga tevék 
lennének. 

34. Jaj azon a Napon a 

meghazudtolóknak! 

35. Ez az a Nap, amikor nem fognak 
beszélni. 

36. És nem kapnak engedélyt, hogy 
mentegetőzzenek. 

37. Jaj azon a Napon a 

meghazudtolóknak! 

38. Ez az ítélkezés Napja! Mi 

összegyűjtöttünk benneteket és a 

korábban élt elődöket is. 

39. Ha van valami fortélyotok, hát 
próbáljátok meg Ellenem 
fordítani azt. 

40. Jaj azon a Napon a 

meghazudtolóknak! 

41. Bizony az istenfélők árnyékban 
lesznek, patakok partján. 

42. Gyümölcsöktől körülvéve 
olyanoktól, amilyeneket 

megkívánnak. 

(§) Sy&jj&tíZ 

0 53^0*000 jy>) 
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43. Egyetek és igyatok egészséggel 

azért, amit cselekedtetek. 

44. Mi így jutalmazzuk a jóravaló 
módon cselekvőket (al- 

muhsinüná). 

45. Jaj azon a Napon a 
meghazudtolóknak! 

46. (Ti hitetlenek pedig:) Ti pedig 
csak egyetek és örvendezzetek 

egy kicsit! Bizony ti bűnösök 

vagytok. 

47. Jaj azon a Napon a 
meghazudtolóknak! 

48. Ha az mondatik nekik: „Hajoljatok 

meg!” Nem hajolnak meg. 

49. Jaj azon a Napon a 
meghazudtolóknak! 

50. Ezután (a Korán után) milyen 
híradásban akarnak ők hinni? 

0 $ jJo ^ 
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A Híradás /78./ 
An-Nabá’u1 c. szúra. ..-m 

Mekkái. 
Verseinek száma: 40. 

Az Al-Macarigu c. szúra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 
nevében 

1. Miről kérdezgetik ők egymást? 

Guz’30. Hizb59. 

2. A hatalmas híradásról. 

3. Amellyel kapcsolatban ők 
különféle véleményeken vannak. 

4. De nem! Majd meg fogják tudni. 

5. Még egyszer nem! Majd meg 
fogják tudni. 

6. Vajon nem tettük-e a Földet 

nyugvóhellyé? 

7. A hegyeket pedig (oszlopokhoz 
hasonló) ékekké. 

8. És páronként (férfi, nő) 
teremtettünk meg benneteket. 

9. És alvásotokat pihenéssé tettük. 

10. Az éjszakát pedig köntössé tettük. 

11. A nappalt pedig megélhetéssé 
tettük. 

12. Fölétek pedig hét erős 
(égboltozatot) építettünk. 

13. És egy fényesen világító lámpást 
(a Nap) készítettünk. 

14. A felhőkből pedig bőven áradó 

c|) Óypi-pp' 

(J) 

■lf) 

JUaJl 

1 A vers címe a 2. versből ered. 
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vizet bocsátottunk le. 

15. Hogy magvakat és növényeket 

keltsünk általa életre. 

16. És burjánzó, dús kerteket. 

17. Az ítélet Napjának bizony kijelölt 

ideje van. 

18. Azon a Napon majdan, mikor 
megfúvatik a Trombita (Kürt), és 

eljöttök majd seregestől1. 

19. Megnyittatik majd az ég, amely 

ekkor csupa ajtó lesz. 

20. A hegyek elmozdíttatnak a 
helyükről, mintha csak délibábok 

lennének. 

21. A Pokol pedig leshellyé fog 

változni. 

22. Az ellenszegülők, a 
szembefordulok, a 
zsamokoskodók2 lakhelye lesz. 

23. Akik mindörökre ott maradnak. 

24. Nem kóstolnak majd ott se 

hideget, se italt. 

25. Csak forró vizet és gennyet. 

26. Ez a megfelelő fizetségük (az 

elkövetett bűnökért). 

I 

(§}ŰSt5j*4*4. 

1 Abü Hurayra hagyományozta: Allah Küldötte (Allah áldja meg és adjon Neki örök 
üdvösséget) mondta: (Ami a Kürt kétszeri megfüjása között van negyven.) Mondta: 
negyven nap? Mondta: Tagadnám. Mondta: Negyven hónap? Mondta: Tagadnám. 
Mondta: Negyven év? Mondta: Tagadnám. Mondta: (Majd Allah vizet bocsát le az 
égből és ők életre kelnek úgy, ahogyan a zöld növény is életre kel. Az ember minden 
része elporladt, csupán egyetlen csontja maradt sértetlen ez pedig a farkcsont. Ebből 
építtetik újra a teremtés a Feltámadás Napján.) Al-BuhárT Sahlh-ja N. 4651 

2 Az Arab eredetiben a li-t-tögma kifejezés szerepel, ám ez a szó egyetlen magyar 

szóval nem adható vissza. 
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27. Hiszen ők soha nem gondoltak a 
számadásra. 

28. És szemérmetlenül hazugságnak 
tartották a Mi Jeleinket. 

29. Ám Mi mindent feljegyeztünk 
egy írásban. 

30. ízleljétek hát meg! Semmi mással 

sem gyarapítunk benneteket, csak 
a büntetéssel. 

li) Ű xs 

31. Az istenfélőket pedig majd 

győzelmük helye (Paradicsom) 
várja. 

32. Kertek és szőlők. 

33. És duzzadó keblű egykorúak. 

34. És színültig telt serlegek. 

35. Nem hallanak majd ott sem üres 

fecsegést, sem pedig hazugságot, 

vagy meghazudtolást. 

36. Fizetségképpen a te Uradtól, 

ajándékként és elszámolásként1. 

37. Ő az Egek és Föld Ura, a 

Könyörületes, Akitől nem 

birtokolhat senki egy szót sem2. 

38. Azon a Napon, mikoron a Lélek 
(GibrJl, Gábriel) és az Angyalok 

sorban állnak, nem beszélhet 
senki, csak az, akinek a 

íÜaP dljj üt 

1 Abu Sa^d al-Hudrl hagyományozta, miszerint ő hallotta a Prófétától (Allah áldja 
meg és adjon Neki örök üdvösséget): Ha egy szolga felveszi az Iszlámot és az 
Iszlámja őszinte, akkor Allah eltörli minden, korábbi rossz cselekedetét. Majd 
ezután következik az elszámolás. A jo cselekedet tíz hasonlóval, vagy egészen 
hétszázszoros hasonlóval jutalmaztatik. A rossz csupán egy rosszal jutalmaztatik, 
ha Allah meg nem bocsátja azt. Al-BuhárT Sahíh-ja N. 41 

A feltámadás Napján senki sem merészel beszélni előtte, csupán az Ő engedelmével. 
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Könyörületes engedélyt adott, és 
azt mondja, ami helyes és igaz. 

39. Az a Nap maga az Igazság! 

Aki akarja az az ő Urához tér 

meg. 

40. Bizony Mi egy közeli büntetéstől 

intettünk benneteket, egy olyan 
Naptól, amikor az ember 

megláthatja, hogy mit küldött 

előre a keze. A hitetlen pedig azt 

mondja majd akkor: ..0. bárcsak 

por lennék!” 

Q-IJ 

©0 
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A Szakítok 119.1 
An-Nazi'atu' c. szára. | WöW 

^ #p 

Mekkái. 
Verseinek száma: 46. 

Az An-Naba’u c. szára után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 
nevében 

1. A hevesen kiszakítókra (Angyalok, 

akik a hitetlenek és bűnösök 
lelkeit tépik ki)! 

2. És a lágyan kivevőkre (Angyalok, 

akik a hívők lelkeit veszik ki 

óvatosan)! 

3. A szárnyalva tovarohanókra! 

4. A túlszárnyalva megelőzőkre (az 

Angyalok, akik a jótettek 

végzésében versengenek)! 

5. És a dolgokat elrendezőkre 
(Angyalok)! 

6. Azon a Napon, amikor megremeg 
a megremegő, 

7. Amelyet követni fog a következő1 2. 

8. Azon a Napon a szívek hevesen 
vernek. 

9. És a tekintetek alázatosak. 

10. Azt fogják mondani: „Talán a 
korábbi, eredeti állapotunkba 
vitetünk vissza? 

11. Még azt követően is, hogy már 
szétrágott csontok lettünk.” 

"j 

(j Íj 0 jyL 

1 A vers címe az első versből ered. 
2 A 6. Vers a Kürt, a Trombita első megfujására utal, a 7. Pedig a másodikra. 
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12. Azt fogják mondani: „Ez bizony 

egy káros visszatérés számunkra.” 

13. Csak egy kiáltás ez (a második 

fújásra történő utalás)! 

14. És íme, ők a föld felszínén 
vannak. 

15. Vajon eljutott-e hozzád Müsd 

(Mózes) története? 

16. Mikoron hívta, szólította őt Ura, 

Tuwá megszentelt völgyében. 

17. Menj el a fáraóhoz! Bizony ő 
túlkapást követett el. 

18. És mondd: „Hajlandó vagy-e 
megtisztítani magad?” 

19. „Akkor én, az Uradhoz vivő Igaz 

Útra vezetlek téged, hogy féld 

Őt.” 

20. És megmutatta neki a legnagyobb 

jelet. 

21. Ő (a fáraó) azonban meghazudtolta 
azt, és továbbra is engedetlen 
maradt. 

22. Majd elfordult és elsietett. 

23. Embereket gyűjtött össze és 

kihirdette. 

24. Ezt mondta: „Én vagyok a ti 
legfőbb uratok.” 

25. Allah pedig ezután a Túlvilág és 

az evilági élet büntetésével 

sújtotta őt. 

26. Bizony intő példa van ebben azok 
számára, akik félik az Urat. 

(45) {£1}° 

0 áto i4,oi 
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27. Vajon titeket volt-e nehezebb 
megteremteni, vagy az Eget, amit 
Ő épített? 

28. Felemelte a boltozatát és 

(tökéletesen) megformálta azt. 

29. Sötétté és rejtetté tette éjszakáját, 
és előhozta nappalát. 

30. Ezután a Földet kiterítette. 

31. Vizet fakasztott, és legelőket 
teremtett. 

tíí) JzHÍj 

32. A hegyeket szilárdan rögzítette. 

33. Mindezt táplálék és használat 

gyanánt a ti számotokra és a 
jószágaitoknak. 

34. Amikor eljő a nagy (vagy a 

legnagyobb) Tdmma (a Feltámadás 
Napjának egyik neve) Napja1. 

35. Azon a Napon az ember vissza 
fog emlékezni arra, hogy miben 
serénykedett. 

36. És a Pokol látván láthatóvá tétetik 
annak, aki látja. 

37. Ám az, aki túlkapásokra 
vetemedett, 

38. És többre becsülte az evilági 
életet, 

39. Annak a Pokol lesz a lakhelye. 

40. Ám az, aki félt attól, hogy 

majdan az Ura előtt kell állnia2, 
és visszatartotta magát (és a 

0 

\ . . ’ 

1 Ez utalás a Trombita második megfujására. 

2 ‘aki félt attól, hogy majdan Ura előtt kell megjelennie, állnia’ rész fordítható úgy is 
‘aki félte Ura méltóságát’ . 
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lelkét) a vágyaktól, 

41. Annak a Paradicsom lesz a 

lakhelye. 

42. Kérdezni fognak téged 

(Muhammad- Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget) az 

eljövendő Óráról. Mikor van 

annak az eljövetele, rendelt ideje? 

43. Mit tudnál te arról említeni? 

44. Az Uradnál van annak rendelt 

ideje. 

45. Te (Muhammad- Allah áldja meg 
és adjon Neki örök üdvösséget) 
csupán intőként szolgálhatsz, 

azoknak akik félik azt (az Órát). 

46. Azon a Napon, amikor meglátják 

azt, olyan lesz nekik, mintha csak 

egy estét, vagy a rákövetkező 
reggelt töltötték volna az életben. 

j\áLíc- 

'Qt>^ 
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A Homlokát Ráncolta /80./ 

A ^Abasa1 c. szúra. 

Mekkái. 
Verseinek száma: 42. 

Az An-Nagmu c. szúra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 

nevében 

1. Homlokát ráncolta (Muhammad - 

Allah áldja meg és adjon Neki 

örök üdvösséget), és hátat 

fordított. 

2. Midőn odajött hozzá a vak 
ember2. 

3. És honnan tudhatod? Talán 

megtisztítja magát, 

4. És figyel az intő szóra és használ 
neki az intés. 

5. Ám az, aki pedig önelégült, 

6. Ahhoz te figyelemmel fordulsz. 

! A vers címe az első versből ered. 
2 A kommentátorok közül többen megemlítik azt, hogy a Próféta (Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget) egy nap a Qurays törzs nagyjaihoz intézett beszédet. 
Az Anas (Allah legyen kegyes hozzá) által közölt verzió szerint ez a vezető Qurays 

törzsbeli Ubay bin Halaf volt. Egy Ibn cAbbás-tói származó verzió szerint ezek: 
cUtba bin Rabfa, Abü Gahl bin Hisam és Al-cAbbas bin cAbdul-Muttalib voltak. A 
Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) nagy figyelemmel fordult 
feléjük, és minden igyekezete azt célozta, hogy fogadják el az igaz hitet. Ekkor egy 
vak férfi jött oda hozzá, akit cAbdulldh bin Umm Maktüm-nak hívtak. Ez a vak 
ember kérte a Prófétát (Allah áldja meg és adjon neki örök üdvösséget), hogy 
recitáljon neki egy részletet a Quran-ból. így kérte: t4Ó, Allah Küldötte! Taníts 
meg engem abból valamire, amire téged tanított Allah!” Erre Allah Küldötte (Allah 
áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) elfordult tőle, homlokát ráncolta, és 
helytelenítette beszédét. Majd újra a többiekhez fordult. Azután, hogy a Próféta 
(Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) befejezte a beszélgetést velük, 
elindult az övéihez. 

Ezután Allah kinyilatkoztatta a következőt: /l-4.v./ A Próféta csak azért fordult el, 
hogy megmutassa nekik, a Qurays törzs vezetőinek az igaz utat. Ld. Ibn Katlr. 
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7. És nem törődsz azzal, hogy nem 
tisztítja meg magát1. 

8. Ha pedig valaki hozzád siet 

buzgón. 

9. Félve Urát, 

10. Arra nem is figyelsz. 

11. De nem. Ez (a Korán) bizony 
emlékeztetés. 

12. Aki akarja, az emlékezetben tartja 
azt. 

13. Kegyes lapokon őrizve, 

14. Amelyek magasztosak és 

megtisztítottak. 

15. Olyan írnokok (Angyalok) 

kezében, 

16. Akik kegyesek és engedelmesen 

tiszta hitűek. 

17. Legyen átkozott az ember! 
Milyen hitetlen ő.2 

18. Miből teremtette őt? 

19. Egy spermacseppből teremtette és 

mértéket szabott neki.3 

20. Majd megkönnyítette az útját. 

21. Majd a halálba küldi, és a sírba 

helyezi őt. 

1 A hitetlenségtől. 
2 Az eredeti arab szövegben a "qutila" kifejezés található, amelynek szó szerinti 

jelentése: "ölessen meg". Ez "Wunschperfect", óhajtó múlt. A kommentátor az 
"átkozni" igével magyarázza. 

3 Az arab eredetiben a "qaddarahu" szót találjuk, amit itt "mértéket szabott" 
kifejezéssel adtunk vissza. Ez egy származtatott ige, úgynevezett II. igetörzsű. 
Ennek az alaptörzse /I/ ad egy arab főnevet a "qadar-1", ami az isteni eleve 
elrendelést takarja, tehát minden Allah előzetes elrendeléséből fakad. 
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22. Azután - amikor akarja - 
feltámasztja őt. 

23. Nem! Az ember még nem hajtotta 
végre azt, amit (Allah) 
parancsolt. 

24. Figyeljen csak az ember a 
táplálékára! 

25. Bőségesen árasztottuk a vizet. 

26. Majd felhasogattuk a Földet. 

27. Gabonát érleltünk benne, 

28. Szőlőt és takarmánynövényeket,1 

29. Olajfát és pálmafát. 

30. És sűrű növényű kerteket. 

31. És gyümölcsöt és legelnivalót. 

32. Mindez a ti használatotokra és 
jószágaitok táplálására. 

33. Míg nem elérkezik a Sdhha (a.m. 

a kiáltás. Ez szintén a Feltámadás 
Napjának egyik neve). 

34. Azon a Napon, mikoron az ember 
menekülni fog fivérétől, 

35. Az anyjától és az apjától, 

36. A feleségétől és fiaitól. 

37. Azon a Napon minden embernek 
meglesz a maga dolga, ami 

lefoglalja őt. 

38. Azon a Napon lesznek majd arcok, 
amelyek ragyogóan tündöklők. 

1 Az arab szövegben található szó a "qadb'\ amit ^takarmánynövény” szóval adtunk 
vissza. Minden olyan ehető füvet, zöld növényt takar, amit az állatok nyersen 
esznek, frissen ehetnek. 
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39. Nevetők és örvendezők. 

40. De lesznek arcok azon a Napon, 

amelyeket por borít be, 

41. És sötétség takar el. 

42. Ők a hitetlenek, a bűnösök. 
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! A (Nap) Felgöngyölítése /81./ 
j At-Takwiru1 c. szúr a. 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
11. 
12. 

Mekkái. 

Verseinek száma: 29. 

Az Al-Masadu c. szúra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 

nevében ^_h 

Mikoron a Nap felgöngyöltetik2. 

—
a\ 

o
 

Midőn a csillagok lezuhannak (és 
szétszóratnak).3 

0 Ojá-J 1 isj 

Midőn a hegyek elmozdíttatnak 
(a helyeikről). 

© C>Jy* 

Midőn a vemhes nősténytevék 

elhanyagoltainak. 

Midőn a vadak összegyűjtetnek. 

Midőn a tengerek lobogó lánggá 
változnak4. 

Midőn a lelkek egyesíttetnek (a 
korábbi testükkel). 

Midőn az élve eltemetett5 

leánygyermeket megkérdezik: 

ítMilyen bűn miatt ölettél meg?” 

Midőn a lapok6 kiteríttetnek. 

Midőn az Ég széthúzódik. 

Midőn a Pokol lángra kap. 

1 A vers címe az első versből ered. 
2 És ekkor a fénye elenyészik és megsemmisül. 

3 Az arab "inkadarat" igének a kommentátorok többféle értelmezést is elfogadhatónak 
tartanak; ezt próbáltam érzékeltetni a fordításban. 
Avagy értelmezhető úgy is: kiáradnak. 
Ami a pogány arabok szokása volt az, hogy az újszülött leánygyermeket a homokba 
temették. 

6 A cselekedetek Könyvének lapjaira történik utalás. 
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13. Midőn a Paradicsom közel kerül. 

14. Minden egyes lélek tudni fogja, 
mit hozott magával (a jó és a 

rossz tettek közül). 

15. Nem! Esküszöm a Hunnas-ra! 

16. Al-GawarT-ra (a könnyedén 
tovasietők) és a Kunnas-ra.1 

17. Az éjszakára, mikor beáll. 

18. A felsóhajtó reggelre2. 

19. Bizony egy nemes Küldött Szavai 

ezek. 

20. Akinek erős és megbecsült helye 

van a Trón Uránál (Allah-nál), 

21. Akinek (az Angyalok az 
egekben) ott engedelmeskednek.3 

22. A ti társatokat (Muhammad - 
Allah áldja meg és adjon Neki 
örök üdvösséget) nem szállta meg 

a dzsinn. 

23. Ő (Muhammad - Allah áldja meg 
és adjon Neki örök üdvösséget) 
látta őt (Gábrielt, az ő valódi 

formájában, amiben Allah őt 

megteremtette) a világos 

látóhatáron. 

24. Ő (Muhammad- Allah áldja meg 

(j) 12 JlJú 

c§5 t*3 

1 E három szó igen nehezen fordítható, ezért jobbnak véltem meghagyni őket az 
eredeti arab alakjukban. Arab lexikográfusok szerint a "Hunnas" 5 planéta közös 
neve. Ám vannak vélemények, amelyek szerint ennek jelentése: ‘Azon csillagok, 
amelyek nappal eltűnnek és éjjel megjelennek.’ Míg a ”Kunnas" "az elrejtőzök, a 
tovasietőkM-ként lenne fordítható. A szótárak szerint: a Naphoz közellevő csillagokra 
mondják ezt, amelyek közelségük miatt néha úgy látszanak, mintha eltűnnének a 
Napban. Az eskü formula tovább is folytatódik. 

2 A.m. A hajnalhasadásra, a reggelre midőn világosodni kezd. 
3 A 19-20. Versek Gábriel- re utalnak. 
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és adjon Neki örök üdvösséget) 

bizony nem tartja vissza (annak a 
tudását), ami rejtve van. 

25. Ezek (a Korán Versei), nem a 

megkövezendő Sátán szavai. 

26. Hová mentek hát? 

27. Ez nem más, csupán intés a 

teremtményeknek. 

28. Azoknak, akik az egyenes Úton 
akarnak járni (közületek). 

29. Ám ti csak akkor akarhatjátok, ha 

úgy akarja Allah, a teremtmények 
Ura. 
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A Széthasadás /82./ 
Al-Infitaru1 c. szúra. 

Mekkái. 
Verseinek száma: 19. 

Az An-Názi'atu c. szúra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 

nevében 

1. Amidőn az Ég kettéhasad. 

2. És midőn a bolygók 
szétszóródnak. 

3. Midőn a tengerek kiáradnak a 

medrükből. 

4. És a sírok felforgattatnak. 

5. Tudni fogja minden egyes lélek, 
mit küldött előre, és mit késleltetett 

(a jó és rossz tettek közül). 

6. Ó, ember! Mi kápráztatott el 

téged és tett figyelmetlenné a te 
Nemes Uraddal szemben? 

7. Aki megteremtett, majd 
megformált és arányossá tett 

téged. 

8. Olyan alakban, formában állított 
össze téged, amilyenben akart. 

9. De nem! Ti hazugságnak tartjátok 

ad-DTn-1 (a Feltámadást és az 

Elszámolás és Jutalmazás 

Napját). 

10. Ám fölétek Őrzők (Angyalok, 

akik az emberiséggel bízattak 
meg) rendeltettek. 

0 

cf)áí j'(á éűa. ís Jí 

tf) lélÁ; á-ili 

0 

1 A vers címe az első versből ered. 
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11. Tiszteletreméltók. Akik mindent 
feljegyeznek. 

12. És ők tudják, hogy ti mit tesztek. 

13. Bizony az igazhitű kegyesek 
Gyönyörűségben (a 
Paradicsomban) lesznek. 

14. Bizony a bűnösök pedig a 
Pokolban lesznek. 

15. Az ítélet (a Számonkérés) Napján 
pedig ott (a Pokol tüzében) 
fognak sülni. 

16. Ők azt nem kerülhetik el. 

17. Honnan tudhatod, hogy mi az 
ítélet (a Számonkérés) Napja? 

18. Majd még egyszer: „Honnan 
tudhatod, hogy mi az ítélet (a 
Számonkérés) Napja1?” 

19. Azon a Napon, amikor egyetlen 
lélek sem tehet semmit egy 
másikért. Azon a Napon a döntés 
Allah-é. 

4^1 fi 

A 15. 17. és 18. Versekben szereplő ‘ítélet Nap’ fordítható a ‘Jutalmazás Napja’- 
ként is. 

i 



83. Al-Mutaffifína Guz’: 30 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10 

11 

Hamisan Mérők /83./ 
Al-Mutaffifína1 c. szúra. 

Mekkái. 

Verseinek száma: 36. 
Az Al-cAnkabütu c. szúra után nyilatkoztatott ki. És ez az utolsó 

Mekkában kinyilatkoztatott szúra is egyben. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 

nevében 

Jaj a hamisan mérőknek! 

Akik, ha másokkal méretnek a 
maguk számára, akkor teljes 

mértéket kérnek. 

Ám ha ők maguk mérnek, vagy 
szabnak mértéket, akkor 
károsítanak (kevesebbet adva). 

Vajon nem gondolnak-e ezek 
arra, hogy feltámasztatnak. 

Egy Hatalmas Napra? 

Azon a Napon majd az emberek a 
Világok Ura előtt fognak állni. 

De nem! A bűnösökről2 szóló 

könyv a Siggin-ben van. 

Ám honnan tudhatod mi a Siggínl 

írott Könyv. 

Jaj, azonban azon a Napon a 
meghazudtolóknak! 

Akik hazugságnak tartják a 

Végső Napot3! 

1 A vers címe az első versből ered. 
2 Itt az al-jüggdru szó szerepel, jelentése: bűnös, hitetlen, politeista, gonosz. 
3 Itt az arab eredetiben szintén a Yawmu-d-Dmi kifejezés szerepel, amit fordíthatunk 

‘Jutalmazás, vagy Számonkérés Napja’-ként is. 
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12. Ezt a Napot csak a határokat 

áthágó, bűnös tartja hazugságnak. 

13. Ha a Mi Jeleinket recitálják 
nekik, azt mondják: „Ezek az 

elődök, az eleink meséi, legendái. 

14. De nem! Ránx van szívükön 
mindazon rossz miatt, amit 
elkövettek. 

15. Nem! Azon a Napon ők Uruktól 
(azaz az Ő látásától) 
elrekesztetnek. 

16. Azután a Pokol tüzén sülnek. 

17. Majd az mondatik nekik : „Ez az, 
amit hazugságnak tartottatok.” 

18. De nem! Az igazhitűek írása az 

cIlliyyün-bán van. 

19. Ám honnan tudhatod, mi is az az 
‘ III iyyfin'I 

20. írott Könyv. 

21. Tanúsítják azt a közelállók (az 

Allah-hoz közeli Angyalok). 

22. Bizony, az igazhitű kegyesek 
gyönyörűségben (a Paradicsomban) 
lesznek. 

23. Pamlagokon heverve nézelődnek. 

JyH' 

bíj^íjf 

1 A rossz tettek és bűnök leple. Ha valaki rossz tettet követ el egy fekete folt 

keletkezik a szívén. Ha abbahagyja bűnös cselekedeteit és a Magasztos Allah 

bocsánatát kéri, Allah megtisztíthatja szívét ettől a folttól. De ha visszatér és 

újabbakat követ el teljesen elborítja a szívét a fekete foltok összessége. 

Ibn Ganr, at-Tirmidi\ an-Nasá’T és Ibn Maga jegyezték fel Abü Hurayra 

közlésében a következő hagyományt: A Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki 

örök üdvösséget) így szólt: tíHa a hívő elkövet egy bűnt, egy fekete folt keletkezik a 

szívén. Ha viszont megbánja azt a bűnét, akkor a szíve újra tiszta fehér lesz. De ha 

továbbra is bűnös dolgokat követ el, akkor a fekete folt is növekedni fog.” Erre 
uralnak a Magasztos szavai a 14. Versben. 
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24. Orcájukon felismerheted a 

gyönyörűség ragyogását. 

25. Lepecsételt színborból oltják 

szomjukat, 

26. Amelynek mósusz a pecsétje. 
Ezért áhítozzanak hát az ezután 

áhítozók1. 

27. A (színborhoz) hozzákevert víz a 

Tasmm-bó\ való. 

28. (Ez egy) Forrás, amelyből az 
Allah-hoz közelállók isznak. 

29. Azok, akik bűnöket követtek el 

folyton kinevették azokat, akik 

hisznek. 

30. Ha elmentek mellettük, cinkosan 

egymásra kacsintottak. 

31. Mikor családjukhoz tértek haza, 

gúnyt űzve tértek meg. 

32. Ha meglátták őket, így szóltak: 

„Bizony, tévelygők ők.” 

33. Jóllehet nem ők küldettek 

őrzőként feléjük. 

34. Ma azonban a hívők nevetik ki 
azokat, akik hitetlenkedtek. 

35. Pamlagokon heverve nézelődnek. 

36. Vajon a hitetlenek nem azért 
kapták-e a fizetségüket, amit 

tettek? 

Lyj\Á^Í táto ÁJL* jLE>- 

Ennek fordítása lehet még ‘Hát versengjenek érte a versengők!’ í 
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A Szétszakadás /84./ 

Al-Insiqáqu1 c. szúra. k "lg; mmm 
Mekkái. 

Verseinek száma: 25. 
Az Al-Infitaru c. szúra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 
nevében 

1. Midőn az Ég széthasad. 

2. És (midőn figyel és) 

engedelmeskedik Urának, 

(hiszen) ezt meg kell tennie. 

3. Midőn a Föld (kiterítve) megnyílik. 

4. És kidobva kiveti azt, mi benne 

van és megürül. 

5. És (figyel és) engedelmeskedik 

Urának, (hiszen) ezt meg kell 
tennie. 

6. Ó, ember! Minden igyekezeteddel 

Uradhoz törekszel. És találkozni 
is fogsz azzal (a tetteid és 

cselekedeteid következményével). 

7. Az pedig, akinek az írása a 

jobbjába adatik, 

8. Az könnyű számadásban 
részesíttetik, 

9. És örvendve tér vissza háza 
népéhez. 

10. Am az, akinek az írása a háta 
mögé adatik, 

11. Az máj d a pusztulásért fog 
esedezni. 

"€\j 

1 
A vers címe az első versből ered. 
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12. És a Pokol tüzében fog égni. 

13. (Hiszen) Életében a háza népe 

körében örvendezve élt, 

14. Azt gondolva, hogy nem fog 

visszatérni (Hozzánk). 

15. De nem! Az ő Ura figyelemmel 

kísérte őt. 

16. De nem! Esküszöm a vöröslő 

alkonyra. 

17. És az éjszakára, és arra, amit 

összegyűjt (a sötétségében). 

18. És a Holdra, mikor megtelik. 

19. Bizony az egyik állapotból a 

másikba vitettek (úgy az evilági 

létben, mint a Túlvilágon). 

20. Mi van velük, hogy nem hisznek? 

21. És mikor a Koránt recitálják 
nekik, miért nem borulnak /e? 

22. Sőt, a hitetlenek hazugságnak 

tartják1. 

23. De Allah nagyon jól tudja, hogy 

ők mit rejtenek el (a jó, vagy a 

rossz tettekből). 

24. Hirdess nekik nagyon fájdalmas 

büntetést! 

25. Kivéve azokat, akik hisznek és 
jótetteket cselekszenek. Nekik 
soha meg nem szűnő jutalom lesz 

az osztályrészük. 

1 Muhammad- Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget- küldetését, és 

mindazt, amit Ő hozott el. 
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A Tornyok /85./ 

Al-Burügu1 c. szára. 
ss@!pír K-w-'v |||ggE^ ^ | |jj 

Mekkái. 

Verseinek száma: 22. 

Az As-Samsu c. szára után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 
nevében 

1. A nagy csillagokkal bíró Égre! 

2. És a megígért Napra (a Feltámadás 
Napja)! 

3. A tanúsítóra (napra, Péntek) és a 
tanúsította (napra, cArafat napja, 
a Zarándoklat 9. napja). 

4. Pusztuljanak el az Árok emberei2! 

5. A tüzelővel megrakott tűzre, 

6. Midőn ők rajta és körülötte 
ülnek. 

7. És arra, amit a hívőkkel tettek, ők 

maguk a tanúk. 

8. Es csak azért acsarkodtak 
ellenük, mert hittek a Hatalmas és 

Magasztalandó Allah-ban. 

9. Akié az Egek és a Föld királysága. 
És Allah mindenre tanú. 

10. Bizony, akik próbára tették a hívő 

férfiakat és nőket, de azután nem 

mutattak megbánást, nekik a 

Pokol büntetése jár, a Pokol 
Tüzének büntetése. 

) x> 

0 

1 A vers címe az első versből ered. 
2 Utalás egy kegyetlen tettre: Egy király (több kommentátor szerint Jemen uralkodója) 

úgy büntette a hívőket, hogy egy nagy árkot ásatott majd abban elégette őket. Ld. 
Ibn Katlr Kommentárját! 
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11. Ám azok, akik hisznek és j ótetteket 

cselekszenek, azoknak Kertek 
jutnak, amelyek alatt patakok 
folynak (a Paradicsomban). Ez 
lesz a nagy győzelem. 

12. Urad szigorúsága bizony nagyon 

kemény. 

13. Bizony Ő az, Aki a teremtést 

elkezdte és majdan meg is ismétli 

(a Feltámadás Napján)1. 

14. Ő a Megbocsátó és a Szeretetteljes 

(az igazhitű, kegyes 
muzulmánokkal szemben.). 

15. A Trónus Ura, a Dicsőséges. 

16. Ő az, Aki azt tesz, amit akar. 

17. Vajon elért-e hozzád a seregek 

története? 

18. A Fáraóé és Tamüd-é. 

19. De nem! Azok, akik hitetlenek, 

azok a hazugságban maradnak. 

20. És Allah bizony hátulról veszi 

körül őket. 

21. Igen! Ez egy Magasztos Korán! 

22. Jól őrzött Táblán (al-Lawhu-l- 

Mahfuzu). 

5 

Némely értelmezés szerint ez lehet: Ő az, aki a büntetést elkezdi és majdan meg is 
ismétli azt. 
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Az Éjszakai Látogató /86./ 

At-Tariqu1 c. szúra. | . ■ __i-jasássjfafe 

Mekkái. 

Verseinek száma: 17. 

Az Al-Baladu c. szúra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 
nevében 

^_Z 

1. Az Égre és az éjszakai látogatóra 

{at-Táriqu, éjszakai fényes csillag)! 

2. És honnan tudhatod, mi az az 

éjszakai látogató? 

3. A ragyogóan fénylő csillag. 

4. Bizony minden lélek fölött őriző2 

áll. 

5. Nézze csak meg az ember miből 
is teremtetett! 

6. Bőven áradó vízből teremtetett, 

7. Amely az ágyékból és a bordák 
közül ered. 

8. Bizony Ő (Allah) képes arra, 

hogy visszahozza őt (az életbe). 

9. Azon a Napon, amikor a titkok 

(cselekedetek, ima, böjt) próbára 
tétetnek3. 

10. Nem lesz neki sem ereje, sem 

segítője. 

1 A vers címe az első versből ered. 
2 Angyal. Hiszen tudjuk, hogy minden egyes ember fölött egy angyal felügyel, 

feljegyzi jó és rossz tetteit. 
Ugyanígy a rossz dolgok is napvilágra kerülnek. Ehhez ld. Imám al-Buhári és Imám 

Muslim jegyezték föl az erre vonatkozó hagyományt Ibn cUmar-ra való 
hivatkozással: „A Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) így 
szólt: tíMinden csaló árulónak egy zászló lesz az ülepén, és azt mondják majd: ‘Ez 
X. Y. árulása.’ Erről felismerhető lesz.” 
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11. Az újra és újra (esőt) adó Égre, 

12. A (magvaktól és új hajtásoktól) 

fölhasadó Földre. 

13. Bizony különbséget tevő Beszéd 
ez (a Korán), 

14. És nem tréfa. 

15. Bizony ők cselt vetnek, 

16. Ám Én is cselt vetek. 

17. Adj haladékot a hitetleneknek, 

adj csak nekik egy kis haladékot! 

0 
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A Legmagasztosabb /87./ 

Al-A^á1 c. szúra. ÍMÉMÉz: 

Mekkái. 

Verseinek száma: 19. 

Az At-Takwíru c. szúra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah ^ 
nevében ^ ^ ^ 

1. Magasztald a te Legmagasztosabb 
Urad Nevét! HizbóO. 

2. Aki (mindent) megteremtett és 
megformázott. 

3. Aki mindennek előre megszabta a 
mértékét, és az igazak útjára 

vezetett. 

4. És, Aki a legelőket keltette életre, 

5. Majd azt sötétbarna lehullott 
levelekké (azokhoz hasonlóvá) 
tette. 

6. Elrecitáltatjuk veled (Muhammad- 

Allah áldja meg és adjon Neki 
örök üdvösséget- a Koránt) úgy, 
hogy nem felejted el. 

7. Kivéve azt, amit Allah is akar. 

Mert Ő tudja azt is, ami elhangzott 
és azt, ami rejtve marad. 

8. Megkönnyítjük neked 

(Muhammad- Allah áldja meg és 
adjon Neki örök üdvösséget) az 
utat a legkönnyebb felé. 

9. Intsél hát, amíg használ az intés. 

10. És az, aki féli az ő Urát, figyelni 
fog az intelemre. 

©i 

©L 

í A vers címe az első versből ered. 
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11. Ám a legelkárhozandóbb el fogja 

kerüli azt. 

12. Aki a nagy tűzön fog égni. 

13. Nem fog ott meghalni, de élő sem 

lesz. 

14. Boldogulni az fog, aki megtisztítja 

magát, 

15. És megemlékezik az ő Ura 
Nevéről, és elvégzi az imádságot. 

16. Ám ti többre becsülitek az evilági 

létet. 

17. De a Túlvilág jobb és 

maradandóbb. 

18. Bizony, ez már a korábbi lapokon 

is megtalálható. 

19. Ibrahim (Ábrahám) és Müsd 
(Mózes) lapjain. 

0 Cpjflí J> 

0 
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A Mindent Beborító /88./ 

Al-Gasiya1 c. szára. 

Mekkái. 

Verseinek száma: 26. 

Az Ad-Dáriyátu c. szára után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 
nevében 

1. Elért-e hozzád a mindent 

Beborítónak (al-gásiyatu 

Feltámadás Napjának egyik 

elnevezése) a története? 

2. Azon a Napon (a Feltámadás 

Napján) némely arcok (a 

hitetleneké) alázatosak lesznek. 

3. Gyötrődve igyekvők2 és kifáradtak. 

4. Forró tűzben fognak égni. 

5. Forrásban lévő forrásból kapnak 

inni. 

6. Csak a darf (keserű, tüskés 

bokor) lesz a táplálékuk, 

7. Amely nem hizlal, és nem 

csillapszik tőle az éhség. 

8. Azon a Napon, némely arcok 

gyönyörtől ragyogók lesznek. 

9. Amelyek igyekezetüknek 

örvendeznek3 

10. Magasan lévő (vagy magasztos) 

Kertben (a Paradicsomban), 

1 A vers címe az első versből ered. 
2 Akik abban buzgólkodtak az evilági életben, hogy Allah helyett és mellett másokat 

imádtak. 

3 Az evilági létben véghezvitt jó cselekedeteiknek, amelyek összhangban voltak az 
Iszlám előírásaival. 
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11. Amelyben nem hallható 

értelmetlen, hamis beszéd. 

12. Patak folyik abban. 

13. Magasra emelt ülőhelyek lesznek 
abban. 

14. Odarakott serlegekkel. 

15. Sorba rakott párnák, 

16. Kiterített díszes szőnyegek. 

17. Vajon nem gondolnak és nem 
néznek a tevére, hogyan is 

teremtetett? 

18. És az Égre, hogyan emeltetett? 

19. És a hegyekre, hogyan állíttattak? 

20. És a Földre, hogyan téríttetett ki? 

21. Figyelmeztess hát (Muhammad- 

Allah áldja meg és adjon Neki 

örök üdvösséget)! Hiszen te csak 
egy figyelmeztető vagy, 

22. Nem bírsz hatalommal felettük. 

23. Ám az, aki elfordul és 
hitetlenkedik, 

24. Azt Allah a legnagyobb büntetéssel 

bünteti. 

25. Bizony Hozzánk fognak ők 

visszatérni, 

26. És majdan a Mi feladatunk lesz 
elszámoltatni őket. 

|íkjjí&te 

0 *éj# ÍíÁ=Á 
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A Hajnal /89./ 
Al-Fagru1 c. szúra. 

Mekkái. 

Verseinek száma: 30. 

Az Al-Laylu c. szúra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 
nevében 

1. A hajnalhasadásra 

2. És a tíz éjszakára2, 

3. A párosra és páratlanra (Allah 
teremtésében). 

4. És az éjszakára, midőn elmúlik. 

5. Vajon nincs-e eskü ebben az 

ésszel bírók számára? 

6. Talán nem láttad (Muhammad- 
Allah áldja meg és adjon Neki 

örök üdvösséget), hogyan 

cselekedett az Urad cÁd-dal? 

7. Az oszlopokkal ellátott Iram- 

mai3? 

8. Amelyhez hasonló nem teremtetett 
sehol az országokban. 

9. És Tamíid-dsl, amely kivájta4 5 a 

sziklát a völgyben. 

10. És a Fáraóval, a karók 

gazdájával”. 

11. Akik túlkapásokra vetemedtek az 
országokban, 

ítAStíj 

bé&> (jji 

1 A vers címe az első versből ered. 

2 A Zarándok Hónap, a Dü-l-Higga első tíz napjára értendő. 

3 Magas, büszke oszlopokhoz hasonló magasságúak voltak. 

4 Lakóhelyet készítendő. 

5 Aki ezekkel büntette meg az embereket a birodalmában. 
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12. És megsokszorozták a romlást. 

13. Ám Urad rájuk árasztotta a 

kibontott büntetés ostorát. 

14. Bizony a te Urad állandóan 
Figyelmes (velük szemben). 

15. Ám az ember, ha Ura próbának 

veti alá úgy, hogy nagylelkű és 

kegyes hozzá, azt mondja majd: 

„Az Uram kegyes volt velem.” 

16. Ám az ember, ha az Ura próbának 
veti alá úgy, hogy szűkíti az 
ellátását, azt mondja: „Megalázott 

az Uram.” 

17. De nem! Ti nem vagytok kegyesek 
az árvával szemben. 

18. És nem buzdítotok a szegények 

táplálására. 

19. És mohón faljátok fel az örökséget. 

20. És végtelenül szeretitek a 

vagyont. 

21. De nem! Midőn majd a Föld 

porrá töretik szét. 

22. És eljön Urad az Angyalokkal 
sorban. 

23. Azon a Napon előhozatik a 

Pokol. Azon a Napon hallgatni 
fog az ember az intésre. De mit 
használ majd az emlékezés. 

24. Azt fogja mondani: „Ó, bárcsak 
valamit (jó cselekedeteket) előre 
küldtem volna az életem számára!” 

25. És azon a Napon senki nem fog 

úgy büntetni, mint Ő. 

t-p djkg j <&X) 

C§) ^Lássál 

^ J1'' s « 
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26. És senki nem fog úgy 

megbéklyózni, mint 0. 

27. (Az mondatik a kegyes hívőnek:) 
Ó, te megnyugodott lélek! 

28. Térj vissza Uradhoz elégedetten, 

és veled is megelégedve! 

29. Lépj be az Én szolgáim közé! 

30. És lépj be az Én Paradicsomomba! 
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A Város/90./ 
Al-Baladu1 c. szúra. 

Mekkái. 

Verseinek száma: 20. 

A Qáf c. szúra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 

nevében 

1. Igen! Esküszöm erre a városra 
(Mekka). 

2. És te mentes vagy (a bűnöktől és 
megengedett a számodra, hogy 
büntetést mérj ki a Meghódítása 
Napján) ebben a városban2. 

3. És a nemzőre (Ádám) és arra, 
amit nemzett. 

4. Az embert nehézségre teremtettük. 

5. Vajon azt gondolja-e, hogy nem 
bír vele senki? 

6. Azt mondja: «Nagyon nagy 
vagyont költöttem el.” 

7. Vajon azt gondolja, nem látta azt 
senki? 

8. Nem adtunk-e neki két szemet? 

9. Nyelvet és két ajkat. 

10. És nem vezettük-e el a két Út (a 

jó és a rossz) találkozásához? 

11. Ám ő nem mert dacolni (nekivágva, 

Oú&ü’&j 

^>C3\ 

1 A vers címe az első versből ered. 

Ibn cAbbas-tól maradt fenn: Mekka meghódításának a napján, Allah tilalmasnak 

(megszenteltnek) nyilvánította ezt a várost. Tüskés bokrait nem szabad kivágni, a 

benne található vadakra nem szabad vadászni, és ha valaki valami elhagyott dolgot 

talál a földön, azt nem veheti fel, csak ha nyilvánosan kihirdeti és tudatja azt. Al- 

BuhárT SahTh-ja N. 1510 
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legyőzni azt) a meredéllyel1. 

12. Honnan tudhatnád, mi az a 

meredély? 

13. (Az nem más, mint:) Felszabadítani 

egy rabszolgát, 

14. Vagy ételt kínálni egy ínséges 

napon 

15. Egy árva rokonnak, 

16. Vagy egy nyomorult szegénynek. 

17. És hogy azok közül való legyen, 

akik hisznek, és egymás lelkére 

kötik az állhatatosságot és az 

irgalmasságot. 

18. Ők a Jobb Birtokosai (a Paradicsom 

lakói). 

19. Akik azonban tagadják a Mi 

Jeleinket, ők a bal birtokosai (a 

Pokol lakói). 

20. Fölöttük összezáródó tűz van. 

(J) U3 

(§) 

0 

1 A kaptatóval, vagy is azzal a nehézségekkel telített meredek úttal, amely a 

jósághoz, és a későbbi boldoguláshoz vezet. A Jó Útja mindig több buktatót és 

nehézséget tartogat, mint a rossznak az útja, amely csábítóbb. 
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A Nap /91./ 
As-Samsu1 c. szúra. 

.... 
>®W;ím&m ^wmi 

Mekkái. 

Verseinek száma: 15. 

Az Al-Qadru c. szúra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 

nevében 

1. A Napra és ragyogó reggelére. 

2. A Holdra, amint követi azt. 

3. A nappalra, amikor ragyogóvá 
teszi (azt a Nap fénye). 

4. Az éjre, midőn elborítja (a 
Napot). 

5. Az Égre és arra. Aki építette. 

6. A Földre és arra. Aki kiterítette. 

7. A lélekre és megformálójára. 

8. Majd Ő sugallta neki bűnét és 
istenfélelmét. 

9. Bizony boldogulni fog az, ki 

megtisztítja (saját magát azáltal, 

hogy végrehajt mindent, amit a 
Magasztos Allah parancsolt). 

10. Bizony csalódni fog az, aki 

tévútra viszi (saját magát). 

11. Tarmid gonoszságában hazugnak 

tartotta (a Küldöttet). 

12. Midőn legkárhozottabbjuk 

felemelkedett. 

táj 

•jfiCÁo-Síj 

13. Allah küldötte mondta neki: 

„Ügyeljetek Allah 
0t&Li/j 4ÍÍ J>4ű T-t) JlSS 

1 
A vers címe az első versből ered. 
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nősténytevéjére és annak 

itatására!” 

14. Ám ők hazugnak tartották és 
elvágták (a teve) inát. Ezért pedig 

Uruk pusztulást hozott rájuk - 

bűnük miatt. A területüket a 
földdel tette egyenlővé1. 

15. És nem fél (a Magasztos Allah) 

annak következményétől. 

1 Ez fordítható így is: Egyenlően részesítette őket a büntetésben. 
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Az Éjszaka 192 J 

Al-Laylu1 c. szúra. 

Mekkai. 

Verseinek száma: 21. 

Az Al-Aclá c. szúra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 

nevében 

1. Az éj szakára midőn mindent 
beborít. 

2. A nappalra midőn fényesen 
ragyog. 

3. És arra, Aki teremtette a hímneműt 
és a nőneműt. 

4. Bizony a ti igyekezetetek (céljaitok, 

vágyaitok) különbözők. 

5. Aki ad és féli Istenét (Allah-ot), 

6. És igaznak tartja a Legjobbat2, 

7. Annak megkönnyítjük a 

legkönnyebb sorshoz vezető utat. 

8. De aki fösvény és öntelt, 

9. És hazugságnak tartotta a 
Legjobbat, 

10. Annak megkönnyítjük a 

legrosszabb sorshoz való jutást3. 

1 A vers címe az első versből ered. 

A ‘Legjobb’ értelmezésére több álláspont is van. Az egyik szerint ez nem más, mint 

a jutalom a Magasztos Allah-tól. Vagy: az ima, az adakozás és a böjt. Ubay bin 

Kacb szerint, aki a Prófétától - Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget- 

hallotta, ez nem más, mint maga a Paradicsom. 

All hagyományozta: A Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) 

egy temetésen mondta: (Nincs senki közületek, akinek ne lenne megírva a helye 

akár Tűzben, akár a Paradicsomban.) Mondták: Ó, Allah Küldötte! Hát ne 

hagyatkozzunk a (megírt tetteink) könyvére és hagyjuk a tetteket? Mondta: 

(Cselekedjetek! Hiszen mindenki könnyítést kap arra, amire teremtetett. Aki a 
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11. Nem fog neki használni a vagyona, 

midőn lezuhan. 

12. Bizony a Mi feladatunk az 

útmutatás. 

13. És Miénk a Túlvilág és az evilági 

lét is. 

14. Lángoló tüztől (a Pokol Tüzétől) 

óvtalak és intettelek benneteket, 

15. Amelyben csak az elkárhozandó 

fog égni. 

16. Aki meghazudtolt és elfordult. 

17. De az istenfélő távol áll ettől, 

18. Aki odaadja vagyonát, hogy 

megtisztítsa magát. 

19. És nem várj a az emberek j utalmát 

a jótettéért, 

20. Csupán Legmagasztosabb Ura 

arca után vágyakozik. 

21. Bizony Ő elégedett lesz (midőn 

belép a Paradicsomba). 

(S) j ,4í3 ^3 i 

boldogulok népe közé tartozik annak megkönnyíttetik a boldogulok népének 

cselekedete. Aki pedig a kárhozandók népéhez tartozik, annak megkönnyíttetik a 

kárhozandók népének cselekedete. Majd ezt recitálta: ‘5-10. versek’) Al-BuhárI 

Sahih-ja. N. 4666 
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L 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
11. 

A Reggeli Órák /93 ./ 

Ad-Duha1 c. szúra. 

Mekkái. 

Verseinek száma: 11. 

Az Al-Fagru c. szúra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 

nevében 

A hajnalra. 

Az éjszakára, mikor nyugodt. 

Nem hagyott el téged {Muhammad - 

Allah áldja meg és adjon Neki 

örök üdvösséget) a te Urad, és 
nem gyűlölt meg. 

A Túlvilág bizony jobb neked, 
mint az evilági élet. 

Az Urad bizton adni fog neked és 
megelégedsz. 

Nem talált-e téged (Muhammad- 
Allah áldja meg és adjon Neki 

örök üdvösséget) árvának, és 
adott menedéket? 

Nem talált-e tévelygőnek2, és 

nem vezetett-e az igaz útra? 

Nem talált-e szükséget látónak, és 
gazdagított? 

Az árvát pedig ne sanyargasd! 

Azt, aki kér, ne űzd el durván! 

A te Urad kegyéről viszont 

buzgón beszélj! 

(f) ^ üA 

0 SÍÍA3cjylij 

'\0\ 

(J) i5 

1 A vers címe az első versből ered (Sokak szerint az egész napra vonatkozik). 

Abban a korodban, amikor még nem ismerted ezt a Hatalmas Koránt. 
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A Kitárás /94./ 
As-Sarhu1 c. szúra. 

Mekkái. 

Verseinek száma: 8. 

Az Ad-Duha c.szúra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 

nevében 

1. Vajon nem tártuk-e ki kebled 
(Muhammad- Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget)? 

2. És nem vettük-e le rólad a terhed? 

3. Amely a hátadat béklyózta meg. 

4. És felemeltük híred. 

5. Bizony (minden) bajjal (követve 

azt) jön a jó. 

6. Bizony (minden) bajjal (követve 

azt) jön a jó. 

7. És ha befejezted, utána újra 

tovább fáradozz. 

8. És csak Urad után vágyódj! 

1 A vers címe az első versből ered. 
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A Fügefa /95J 

At-Tínu1 c. szúra. felÉi;? -. 

Mekkái. 

Verseinek száma: 8. 

Az Al-Burügu c. szúra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 

nevében 

1. A fügefára és az olajfára. 

2. És a Sínai hegyre. 

3. És arra a biztonságos helyre 
(Mekka). 

4. Az embert a legszebb alakban 
teremtettük. 

5. Majd azután az alacsonyak 

legalacsonyabbikává vetettük 
vissza (a Tűzben). 

6. Kivéve azokat, akik hisznek és 

jótetteket cselekszenek. Nekik 
vég nélküli jutalom (a 

Paradicsom) lesz az 

osztályrészük. 

7. Mi az hát ezek után még, ami arra 
ösztökélhet, hogy hazugságnak 

tartsd az ítéletet (vagy Jutalmazást, 

magát a Feltámadás Napját)? 

8. Vajon nem Allah-e a legbölcsebb 
ítélkező? 

1 
A vers címe az első versből ered. 
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1 A Vérrög 196 J 

Al^Alaqu1 c. szúra. 

Ilijp 
1*1 C '3ÍÉ§ 

Mekkái. 

Verseinek száma: 19. 

Ez az első szúra, amely kinyilatkoztatott a Koránból, Hirá’ 

barlangjában. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 

nevében 

1. Olvass az Urad nevében, Aki 
megteremtett (minden létezőt). 

2. Teremtette az embert egy 

vérrögből. 

3. Olvass! A te Urad a Legkegyesebb. 

4. Aki tollal tanított. 

5. Tanította az embert arra, amit 
nem tudott.2 

Cö éoj 

(J) 

0JL0 t&f'k 

1 A vers címe az első versből ered. 
2 cÁ’isa hagyományozta, aki így szólt: „Az első dolog, amivel a sugallat kezdődött a 

Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) esetében, az az „igaz 

álomlátása” volt (ar-ru ’yá as-sadiqatu). Bármit álmodott a Próféta (Allah áldja meg 

és adjon Neki örök üdvösséget) az bekövetkezett (olyan világosan), mint a 

hajnalhasadás. Allah aztán megszerettette vele (mármint a Prófétával) az 

egyedüllétet. Gyakran elment Hírei’ hegyére, ott meditált, és aszketikus 

gyakorlatokat végzett ItahannutJ számos éjszakán át. Majd visszatért Hadlga-hoz, 

hogy felszerelje magát a szükséges dolgokkal, hogy aztán hasonló módon 

cselekedjen. így ment ez egészen addig, míg lebocsátatott rá a sugallat és meglepte 

őt az Igazság. Ő ekkor Hirá ’ barlangjában volt. Odajött el hozzá az Angyal és azt 

mondta: „Olvass” Hqra’L Allah küldötte (Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) válasza erre: Nem tudok olvasni (ma aná bi-qárVin). Erre megragadta 

őt, erősen megszorította, fojtogatta, míg majdnem kiszorította a lelkét. Ezek után 

eleresztette, és újra felszólította: „Olvass!” Nem tudok olvasni - válaszolta a Próféta 

(Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget). Másodjára is megszorongatta 

úgy, hogy elakadt a lélegzete, majd elengedte és újból felszólította: „Olvass!” Nem 

tudok olvasni! - válaszolta a Próféta. Harmadjára is összeszorította úgy, hogy a 

lélegzete is elállt. Majd elengedte és így szólt: „Olvass az Urad nevében, Aki 

megteremtett... amit nem tudott.” A kapott sugallattól remegve tért vissza Hadlga- 

hoz, és azt mondta neki: „Takarjatok be! Takarjatok be!” (;zammilüm, zammilüní) 

Betakarták, míg el nem múlt róla a remegés. „Mi van velem, ó Hadiga?” - kérdezte. 

Majd elmesélte a vele történt eseményeket. - Nagyon féltem- tette hozzá. Hadlga 



96. Al-cAlaqu Guz’: 30 1013 r< ^ jLJ! o 

6. De nem! Az ember bizony 
túlkapásokra hajlamos. 

7. Önmagát elegendőnek vélve. 

8. De Uradhoz lesz a visszatérés. 

9. Hogyan vélekedsz (Muhammad- 
Allah áldja meg és adjon Neki 

örök üdvösséget) arról, aki 
megtiltja1 

10. Egy szolgának, hogy imádkozzon? 

11. Úgy véled-e, hogy az igaz úton 
van? 

12. Vagy az istenfélelmet parancsolja 

meg? 

13. Nem, inkább hazugnak tart és 
elfordul? 

14. Vajon nem tudja-e, hogy Allah 

látja? 

15. De nem! Ha nem hagyja abba 

mondta: De nem! Örvendj! Allah-ra mondom! Nem fog téged Allah soha 

lealacsonyítani. Hiszen te mindig ápoltad a rokonokkal való kapcsolatot, mindig 

igazat szólsz, elviseled a kellemetlenséget, barátságosan bánsz a gyengékkel, és jól 

bánsz a vendégeiddel. Ezután Hadiga elment vele Waraqa bin Naufal-hoz, Hadlga 

nagybátyjának a fiához. Ez a férfi még az iszlám előtti korban (gáhiliyyd) 

keresztény lett és arabul ismerte az Evangélium azon részeit, amelyeket Allah úgy 

akart. Nagyon ismert, tudós férfiú volt, aki vak volt. Ó, nagybátyám fia! Hallgasd 

meg, mit mond testvéred fia! Mit láttál? - kérdezte Waraqa. A Próféta (Allah áldja 

meg és adjon Neki örök üdvösséget) elmesélte neki is. Ezek után Waraqa így szólt: 

Eljött hozzád is a Námüs (szó szerint törvényt jelent), amely eljött előtted Mózeshez 

is. Ó, bárcsak fiatalabb lehetnék! Ó, bárcsak élnék még akkor is, mikoron a néped 

majd elűz téged! Akkor azt kérdezte a Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget): «Ki fognak engem űzni (innen)?” Waraqa azt válaszolta: 4tIgen! Az 

olyan férfi, mint te és aki hasonló üzenettel érkezett, mint te, azzal mindig 

ellenségesen viselkednek. Ha megérném azt a napot, bizony segítenélek téged.” 

Ezután nem soká meghalt Waraqa bin Naufal. A kinyilatkoztatás sora is megakadt 

egy időre. Olyannyira, hogy a Próféta nagyon elkeseredett.” Al-Buhár! Sahlh-ja N. 

4670 
1 A tiltás Abü Gahl-tól származott 
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homlokánál1 fogva vonszoljuk el2. 

16. Egy hazug, bűnös homloknál 

fogva. 

17. Hívja csak népét (segítőit). 

18. Mi majd szólítjuk a (Pokol) Őreit 
(«az-Zabániya). 

19. Nem, ne engedelmeskedj neki! 

De borulj le Urad előtt, és 

közeledj hozzá! 

1 Az arab szó jelentése: a homlok és a haj találkozási helye. 

2 Ibn cAbbás-tól maradt fenn: Abü Gahl mondta: ‘Ha Muhammad-ot látnám 

imádkozni a Kacba-nál bizony a nyakára taposnék.’ Ez a mondat a Próféta (Allah 

áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) tudomására jutott és ő mondta: (Ha ezt 

megtette volna az angyalok ragadták volna el őt.) Al-BuhárI Sahih-ja N. 4675 
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1 
i 
! 
í 

Az Elrendelés /97./ 
Al-Qadru1 2 c. szúra. 

Mekkái. 

Verseinek száma: 5. 

A cAbasa2 c. szúra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 

nevében 

1. Bizony az Elrendelés Éjszakáján3 

(Laylatu-l-Qadri) küldtük le azt 

(ezt a Koránt). 

2. De honnan tudhatod, mi az 

Elrendelés Éjszakája? 

3. Az Elrendelés Éjszakája jobb, 

mint ezer hónap. 

4. Mindenféle paranccsal 
leereszkednek akkor az Angyalok 

és a Rüh (a lélek, Gábriel, Gibril), 

Uruk engedelmével. 

5. Béke (és nyugalom) az, egészen 

hajnalhasadásig. 

"J % 
<s>M 

1 A vers címe az első versből ered. 

2 Ez nem elírás, hiszen a -c-, ami az arab cayn betű jele, mássalhangzó az arab 

nyelvben ezért nem ‘az’ névelő kell eléje. 

3 A Qadr szó fordítható még így is: a Kiválóság, az Emelkedettség. Tudni kell még, 

hogy ez az éjszaka Ramadan hónap egyik éjjele. 
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A Világos Bizonyíték /98./ 1 
Al-Bayyinatu1 c. szúra. 

Medinai. 
Verseinek száma: 8. 

At-Taláqu c. szúra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 
nevében 

Zz 

1. Azok, akik hitetlenek a Könyv 
népe és a társítok közül, mindaddig 
képtelenek elszakadni előző 

múltjuktól, míg el nem jő 

hozzájuk a világos bizonyíték. 

2. Egy Allah-tól érkezett Küldött 

(Muhammad- Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget), aki 

(minden hamisságtól) megtisztított 
lapokat fog recitálni nekik, 

3. Amelyben hiteles és igaz írások 
vannak. 

4. Azok, akiknek a Könyv adatott, 

csak azután szakadtak 

csoportokra, miután már eljött 
hozzájuk a világos bizonyíték. 

5. És csak arra kaptak parancsot, 

hogy tiszta, őszinte hittel 

szolgálják Allah-ot, hanif-ként, 
végezzék el az imát, adják meg a 

zakát-ot. Ez a valódi vallás. 
0 

6. Mert bizony, akik hitetlenek a 

Könyv népe és a társítok közül, 

azok a Pokol tüzében fognak 

égni, örök időkön át. Ők a 

legrosszabb teremtmények. 

1 
A vers címe az első versből ered. 



7. 

8. 

Azok pedig, akik hittek és 
jótetteket cselekedtek, ők a 
legjobb teremtmények közül 

valók. 

Jutalmuk az ő Uruknál van. Éden 

kertjei lesznek azok, amelyekben 

folyók folynak és örökké ott 
fognak időzni. Tetszését leli 

Allah bennünk, és ők is 

tetszésüket lelik Benne. Ez pedig 

annak jár, ki féli Urát. 

oi>-i-éjj 

{gZj Gó\ SÍ-^Jr^í \ 
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A Földrengés (99 J 

Az-Zalzalatu1 c. szúra. 

Medinai. 

Verseinek száma: 8. 

Az An-Nisa’u c. szúra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 

nevében 

1. Ha megrendül a Föld minden 
rengésével, 

2. És a Föld kiveti terhét. 

3. És az ember azt kérdezi: „Mi van 
vele?” 

4. Azon a Napon elmondja híreit, 

5. Mivel a te Urad sugallatot ad 

neki. 

6. Azon a Napon az emberek 

egyenként jönnek elő, hogy 

láttassák velük tetteiket. 

7. Aki csak egy porszemnyi jót is 

tett, az viszont fogja azt látni. 

8. Aki pedig csak egy porszemnyi 

rosszat is tett, az is szembesülni 
fog azzal. 

. í \ ^ - 

1 
A vers címe az első versből ered. 
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A Száguldók/100./ 
Al-^diyátu1 c. szára. 

Mekkái. 

Verseinek száma: 11. 

Az Al-cAsru c. szára után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 

nevében 

1. A horkanva száguldókra, 

2. A patájukkal szikrát csiholókra, 

3. A reggel támadásra lendülőkre, 

4. És eközben port kavarókra, 

5. A középre (egyként) hatolókra! 

6. Az ember bizony hálátlan az ő 

Urához. 

7. És erre ő maga a tanú. 

8. És erős benne a javak iránti 

szeretet. 

9. Vajon nem tudja, mikor 

felfordíttatnak a sírok (és az 

emberek feltámasztatnak), 

10. És világosságra kerül az, ami a 

keblekben van? 

11. Azon a Napon, bizony az ő Uruk 

ismerni fogja őket. 

0^-1 

íjííúU/4 

i A vers címe az első versből ered. 
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Qarica/101./ &&&&** 
Al-Qarfatu1 c. szúra. 

Mekkái. 

Verseinek száma: 11. 

A Qurays c. szúra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 
nevében 

1. Al-Qarfa (A csapás, a lesújtó 

Óra, vagyis a Feltámadás Napja). 

2. Mi a Csapás? 

3. Honnan tudhatod, mi a Csapás? 

4. Azon a Napon az emberek 

szétszórt lepkékhez lesznek 
hasonlóak. 

5. A hegyek pedig olyanok lesznek, 

mint a kártolt, bolyholt gyapjú. 

6. Az pedig, akinek mérlege súlyos 
lesz, 

7. Annak örömteli élete lesz. 

8. Az pedig, akinek mérlege 
könnyűnek mutatkozik, 

9. Annak az anyja (azaz a lakhelye) 

háwiya (a Pokol lakója lesz). 

10. Honnan tudhatod, mi is az? 

11. Lángoló Tűz. 

) SÍtáj 

1 A vers címe az első versből ered. Maga a szó jelentése: ‘Az ítélet mindent 

összezúzó Órája.’ Az ige, amiből származik a következő jelentésekkel bír: kopog, 

hangosan zajong, lecsap. A tartalma alapján utalás a Feltámadás Napjára. 
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A Gyarapodás /102./ 
j At-Takáturu1 c. szúra. iÍ8t2^ 

Mekkái. 

Verseinek száma: 8. 

Az Al-Kawtaru c. szúra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 

nevében 

5. 

Örömmel tölt el benneteket a 

gyarapodás2. 
0^0 

Egészen addig, amíg fel nem 

keresitek a sírotokat 

(halálotokig). 

De nem! Meg fogjátok tudni. 

És még egyszer: nem! Meg 
fogjátok majd tudni. 

(j) p 

Nem! Bárcsak biztos tudásotok 

lenne róla! 

Látjátok a Poklot. 

Még egyszer, bizton látjátok azt. 

Azon a Napon bizonyosan kérdőre 

vonattok a földi gyönyörökről. 

1 A vers címe az első versből ered. 

2 A ‘gyarapodás’ szó fordítható még így is: ‘kölcsönös versengés egymással a földi 

javak felhalmozása érdekében.’ 
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Az Idő/103./ 

Al^Asru1 c. szúra. 

Mekkái. 

Verseinek száma: 3. 

Az As-Sarhu c. szúra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 
nevében 

Z* 

1. Az Időre! (kora délutánra). 

2. Bizony az ember kárvallott lesz. 

3. Kivéve azokat, akik hisznek, 

jótetteket cselekszenek, az 

igazságot és a türelmes kitartást 
hagyják egymásnak örökül. 

i 
A vers címe az első versből ered. 
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A Rágalmazók /104./ lf|jpS pS||j|j Al-Humazatu1 c. szúra. 

Mekkái. 
Verseinek száma: 9. 

Az Al-Qiyámatu c. szúra után nyilatkoztatott ki. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
9. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 

nevében —a 

Jaj, minden rágalmazónak és 

gáncsoskodónak2. 
01 

Aki vagyont gyűjtött, és folyton 

számba vette azt3. 

Azt gondolja talán, hogy a 
vagyona örök életűvé teszi? 

De nem. A Hutama-ba (A Pokol 

egyik neve)4 vettetik. 

De honnan tudhatod, mi az a 

Hutamai 

Allah meggyújtott tüze. 

Amely a szívekre kúszik. 

És bezárul fölöttük, 

Magasba törő oszlopok (azaz 
bilincsekben) formájában. 

5 A vers címe az első versből ered. 

2 Aki gáncsoskodik, széthúzást okoz az emberek között 

3 Ami itt tilos: Ha a vagyon gyűjtés az ember leghőbb vágya. 

4 A Pokol, a Tűz egyik neve. A szó alapjelentése: szétmorzsol, darabokra tör, elpusztít. 

Innen származik az átvitele a Tűzre, hiszen az is mindent és mindenkit, aki csak 

belévettetik elpusztít. 
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Az Elefánt /105./ 
Al-Fllu1 c. szúr a. 

Mekkái. 

Verseinek száma: 5. 

Az Al-Káflrüna c. szúra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 

nevében 

1. Vajon nem láttad-e, mit tett és 

hogyan cselekedett az Urad az 
elefánt gazdáival2? 

2. Vajon nem vitte-e cselvetésüket 

tévútra? 

3. És nem küldött-e ellenük 
(föléjük) madársereget, 

4. Amelyek agyagkövekkel (siggTl) 
dobálták meg őket. 

5. És olyanná tette őket, mint a 

megrágott gabonaszár. 
cf) 

1 A vers címe az első versből ered. 

2 A Jemenből érkező etióp sereg és vezérének, Abraha-nak a története. Mekkát 

akarták megtámadni és lerombolni. Ám Allah, a Hatalmas elpusztította őket. 
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Qurays /106./ 
A Qurays1 c. szúra. 

Vagy As-Sitá’u, a Tél2. 

Mekkái. 
Verseinek száma: 4. 

Az At-Tínu c. szúra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 

nevében 

1. A Qurays törzs egyezségéért3. 

2. A téli és nyári utazást biztosító 

egyezségéért4. 

3. Szolgálják hát e Ház (Kacba) Urát 

(a Magasztos Allah-ot)! 

4. Aki táplálta őket az éhség ellen, 
és biztonságot nyújtott nekik a 

félelemmel szemben. 

(?) \13b 

1 A vers címe az első versből ered. A Qurays szó a vezető Mekkái törzsre utal. 

2 Ezen címe a szárának a második versből ered. 

3 Ez a Vers szorosan kapcsolódik az előtte álló szúra utolsó verséhez, tette ezt a 

Magasztos Allah, hogy biztonságot nyújtson nekik, és egyezségre és megegyezésre 

jussanak. 

4 Télen Jemen felé, nyáron pedig Szíria felé irányultak ezek a kereskedelmi utazások. 

Ld. Ibn Katlr Kommentárját! 



107. Al-M5cüiui Guz’: 30 1026 r > tj+.f \ * V 5 

A Segítségnyújtás /107./ 
Al-M^ünu1 c. szúra. 

Mekkái. 

Verseinek száma: 7. 

Az At-Takáturu c. szúra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 
nevében 

1. Nem látod-e (hogyan vélekedsz 

arról) azt, aki hazugságnak tartja 

az ítéletet? 

2. Ő az, aki gőgösen elutasítja az 

árvát, 

3. És nem buzdít a szegények 

táplálására. 

4. Majd: Jaj az imádkozóknak, 

5. Akik elhanyagolják az imájukat! 

6. Akik csak a látszat kedvéért 

cselekszenek, 

7. Ám a segítség nyújtását2 
megtagadják. 

] A vers címe a 7. versből ered. 

2 Itt az arab eredetiben a macün szó szerepel, jelentése: a kisebb szívességek 

megtagadásáról van szó, amelyek kérhetők - edény, tál stb. 



108. Al-Kawtaru Guz’: 30 1027 

Kawtar /108./ 
Al-Kawtaru1 c. szúra. 

Mekkái. 

Verseinek száma: 3. 

Több Korán-kommentátor szerint ez a szúra Medinai. 

Az Al-cÁdiyátu c. szúra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 

nevében 

1. Bizony, a Kawtar-1 (folyó neve a 

Paradicsomban)2 adtuk neked. 

2. Imádkozz hát az Uradhoz és 
áldozz! 

3. Az ellened fenekedők, bizony 
elvágatottak lesznek3. 

) ói 

1 A vers címe az első versből ered. 

2 Anas hagyományozta: Midőn a Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) felvitetett az égbe (a Mfrág során) mondta: (Egy folyóhoz értem (a 

Paradicsomban). Mindkét partját üreges gyöngyök borították.) Megkérdeztem 

Gibríl-1 (Gábrielt): Mi ez? Ő így felelt: Ez a Kawtar.) Al-Buhári SahIh-]dL N. 4680 

3 Elvágatottak mindenféle jótól, nem lesznek utódaik sem. 



109. Al-Kafiruna Guz’: 30 1028 r* *jJr I ^ ^ íjjjÍl5ü! e* 

A Hitetlenek /109./ 
Al-Kállrüna1 c. szúra. 

/■A '/ 

Vy? gv- i 

Mekkái. 

Verseinek száma: 6. 

Az Al-Mácünu c. szúra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 
nevében *__^ 

Mondd (Muhammad - Allah áldja 

meg és adjon Neki örök 

üdvösséget): „Ó, ti hitetlenek!”2 

„Nem szolgálom azt, amit ti 

szolgáltok.” 
(J) 

„És ti sem szolgáljátok azt, amit 

én szolgálok.” 

„És én sem szolgálom azt, amit ti 

szolgáltatok.” 

„És ti nem szolgáljátok azt, Akit 

én szolgálok.3” 

„Nektek megvan a magatok 

vallása és nekem is megvan a 

saját vallásom.” 

0 cfAJXXip 

1 A vers címe az első versből ered. 

2 Abü-l-Qásim at-Tabaráni jegyezte le: A Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki 

örök üdvösséget) mondta: (Ha (este) az ágyadba térsz recitáld az ‘Ó, ti hitetlenek’ 

kezdetű szárát, amíg el nem érsz a végéig. Bizony ez mentesség a társítás alól.) Ld. 

Ibn Katlr Kommentárját! 

3 A 2-5. Versek fordítása nagyon szegényes. Az arab eredeti sokkal erőteljesebben 

hangzik és hat, mivel a szövegben váltakoznak a particípiumok és a befejezett 

igealakok, amit magyar fordításban nem lehet visszaadni. 



110. An-Nasru Guz’: 30 1029 r * u * 

A Győzelem / 110./ 
An-Nasru1 c. szúra. 

Medinai. 

Verseinek száma: 3. 

Az At-Tawbatu c. szúra után nyilatkoztatott ki2. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 

nevében 

1. Midőn eljő Allah Segítsége 
(Neked, Muhammad- Allah áldja 
meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) (és Győzelme) és a 

hódítás (Mekkáé). 

2. És midőn látod, hogy az emberek 
tömegestől lépnek be Allah 
vallásába. 

3. Akkor adj hálát Uradnak, és 

esedezz az Ő bocsánatáért! Mert 

O Megbocsátó. 

1 A vers címe az első versből ered. 

2 A Mind nevű helységben nyilatkoztatott ki a Búcsú Zarándoklat idején. Ez a szúra 

nyilatkoztatott ki utolsóként a Szent Koránból. 



111. Al-Masadu Guz’: 30 1030 r* pyiA ^ ^ ^ jLmJ.1 o 

A Pálmarost /111./ ! 

Al-Masadu1 c. szúra. 
'"Ki 

^ • 

Mekkái. 

Verseinek száma: 5. 

Az Al-Fátihatu c. szúra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 
nevében 

1. Száradjon le Abu Lahab2 mindkét 

keze és pusztuljon ö maga is! 

2. Nem segített rajta sem a vagyona, 

sem pedig az, amit szerzett. 

3. Lángoló tűzben fog égni. 

4. Feleségével3 (együtt), aki a 

tűzifát hordja (és azt a Próféta 

(Allah áldja meg és adjon Neki 
örök üdvösséget) útjába teszi, 

hogy ekképpen zaklassa és 

bántalmazza)4. 

5. És a nyakában pálmarostból font 

kötél lesz. 

1 A vers címe az 5. versből ered. 

Abü Lahab a Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) egyik 

nagybátyja volt. A korai Iszlám egyik leghevesebb ellenfele. 

J Feleségének neve: Umm Gamíl, ez az asszony Abü Sufyán testvére volt. Ld. Ibn 

Katlr Kommentárját! 

4 A kommentátorok véleménye alapján a sacdán nevű tüskés cserjét szórta a Próféta 

(Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) elé. 



112. Al-Ihlásu Guz’: 30 1031 r* 

Az Őszinte Hit/112./ 
Al-Ihlásu1 c. szúra. 

Vagy At-Tawhídu, Az Egy istenhit megvallása 

Mekkái. 

Verseinek száma: 4. 

Az An-Násu c. szúra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 

nevében 

1. Mondd: 6tŐ, Allah az Egyedüli, 
az Egyetlen2!” 

2. Allah, as-Samadu (az Úr, Akihez 

minden teremtmény fordul)3. 

3. Nem nemzett és nem nemzetett. 

4. És senki és semmi nem hasonló 

Őhozzá. 
■íj*j 

1 A vers mindkét címe a tartalmából ered. 

2 Itt az arab eredetiben egyetlen jelző áll: Ahadun. Ám egyetlen magyar jelzőt 

erőtlennek tartottam volna az ‘egyetlenség’ kifejezésére. 

Az 4as-Samadu’ arab szó lefordíthatatlan bármely más nyelvre. A zárójelben 

megadott magyarázó szöveg Ibn cAbbás-tól maradt fenn. Al-Hasan-tól maradt fenn: 

‘Az Élő, a Fenntartó, Akire nem vonatkozik az elmúlás.’ A különböző 

magyarázatok a Kommentárokban olvashatók. 



113. Al-Falaqu Guz’: 30 1032 

A Reggel (vagy a Hajnalhasadás) /113./ 

Al-Falaqu1 c. szára. I: ".. ; 

Mekkái. 

Verseinek száma: 5. 

Az Al-Fílu c. szára után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 

nevében 

1. Mondd: ttA hajnal Uránál keresek 

menedéket.” 

2. ttAnnak a rossza elől, amit 

teremtett ” 

3. ttA mindent elborító sötétség 
rossza elől,” 

4. „A csomókba fújó boszorkányok 

rossza elől,” 

5. uÉs az irigykedő rossza elől, ha 

irigykedik.2” 

js 

0 

0 őtj 

) .i 1 y 

1 A vers címe az első versből ered. 

2 Az irigykedik jelentéséhez: Az olyan személy, aki irigyli azokat a kegyeket, 

amelyeket a Magasztos Allah adott valakinek és az irigykedő azt kívánja, hogy 

azok múljanak el azon személyről. Abü Hurayra hagyományozta a Prófétától (Allah 

áldja meg és adjon neki örök üdvösséget), aki mondta: (Óvakodjatok a (alaptalan) 

vélekedésektől! Hiszen a vélekedés a leghazugabb dolog. Ne kérdezősködjetek és 

ne kémkedjetek (egymás után), ne legyetek egymásra irigyek, ne kíváncsiskodjatok, 

és ne haragudjatok egymásra! Ám legyetek testvérként Allah (tiszta hitű) szolgái!) 

Al-BuhárI Sahih-ja N.5717 



114. An-Nasu Guz’: 30 1033 r* ^ ^ 1 ^bJ! o 

Az Emberek /114./ 
An-Násu1 c. szúra. 

SM a 
km 
j§2^ 

Mekkái. 

Verseinek száma: 6. 

Az AI-Falaqu c. szúra után nyilatkoztatott ki. 

A Könyörületes és Irgalmas Allah 

nevében 

1. Mondd: „Az emberek Urához 
menekülök.” 

2. „Az emberek Királyához2,” 

3. „Az emberek Istenéhez.” 

4. „A titokban sugalmazok 

gonoszsága elől3.” 

5. „Aki bűnös gondolatokat sugall 
az emberek kebleibe.” 

6. „Akár dzsinn, akár ember.” 

1 A vers címe az első versből ered. 

2 Abü Hurayra hagyományozta a Prófétától (Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget), aki mondta: „Allah a Feltámadás Napján megragadja a földet. Az eget 

a jobbjában összegöngyölíti majd így szól: ‘Én vagyok a Király! Hol vannak a föld 

királyai?’ ” al-Buhári Sahlh-)a N. 6947 

Abü Hurayra hagyományozta miszerint Allah Küldötte (Allah áldja meg és adjon 

neki örök üdvösséget) mondta: (A Tüzet vágyak és szórakoztató dolgok veszik 

körül. A Paradicsomot nehézségek és nem tetszetős dolgok veszik körül) Al-BuharT 

Sahlh-ja N. 6122. (A könnyed, léha dolgok a Pokolba vezetnek. Ám az önuralom, 

kitartás, erény a Paradicsomba vezetnek. A Fordító) 
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A fordításban megjelenő kifejezések magyarázata: 
(A magyar ábécé sorrendjét követve1) 

cabd tbsz.: cibád 
1) szolga, valaki rabszolgája (arabul: sahs mamiük) 

2) Minden teremtett ember a Magasztos Allah-nak van alávetve, az Ő 

szolgája, születésétől fogva, akár az Iszlám vallását követi, akár 

nem. 
3) Szolga, Allah szolgája, hívő muzulmán ember. A névadáskor is 

nagy szerepet játszik, hiszen ezt a szót kapcsolják össze Allah 

valamelyik Szép Nevével, pl.: cAbdulláh, cAbdu-r-Rahmán. A cabd 

szó az arab cabada, yacbudu igéből származik, amelynek jelentése: 

a Magasztos Allah-ot szolgálni. Az ige főneve: Cibáda\ Allah 

szolgálata, azaz a Vallás által előírt kegyes cselekedetek végzése. 

cÁd 
Ősi törzs, amely Noét követően élt. Engedetlenek voltak Allah-hal 

szemben, ezért pusztító jeges szél csapott le rájuk. Ehhez lásd al- 

Háqqa c. Szúra 6. Versét. Ezen ősi törzs leszármazottja Iram (ő Iram 

bin cAwas bin Sam bin Nüh) is és a népe, hozzájuk ld.: a 89:6-7 

Verseket. Lakhelyük az al-Ahqáf-bán volt, az Arab-félsziget déli 

részén. Egy szúra a Kegyes Koránban ezt a címet viseli: al- Ahqáf, (a 

46. szúra) és a szó maga is megjelenik a 46:21-es Versben. 

Ahlu-l-Kitáb 
rA Könyv Népe’. A Kegyes Koránban számtalanszor előforduló 

kifejezés. A Könyv Népén általában azokat értjük, akik kinyilatkoztatott 

könyvvel rendelkeznek Allah-tól, így ez az elnevezés a zsidókra és a 

keresztényekre vonatkozik 

Ahzáb (Al-) 
A szövetségesek, vagy a Pártok. Ez az elnevezés a Qurays törzs 

hitetlenjeire és Medina zsidóira és több más pogány arab törzsre 

vonatkozik, akik megtámadták Medina muzulmánjait, majd 

visszavonulásra kényszerültek. 

cálim tbsz.: culamáf 
Vallástudós, teológiai jártassággal bíró személy, aki jártas a Korán¬ 

olvasásában, magyarázatában, a hagyomány-tudomány területén és a 

klasszikus arab nyelvben. 

1 E rövid kifejezés-gyűjteményben a sorrend esetében, nem vettem figyelembe az 
arab ,Ct betűt, illetve az arab határozott névelőt, az ’al-'-t. Ám mindegyiket jelöltem. 
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cArafa Napja 

A Zarándoklat Havának (Dü-l-higga) kilencedik napja, amikor a 

zarándokok cArqfat síkján állva fohászkodva töltik el idejüket egészen 

napnyugtáig. Ez a wuqüf (az állás ideje), cAraíat síkján, a Könyörület 

Hegyén (gabalu-r-Rahma) és környékén. 

Asbábu-n-nuzül 

A.m. „a kinyilatkoztatás okai”- a Korán verseivel kapcsolatban. A 

Korán nem egy nagy egészben nyert kinyilatkoztatást a Prófétára 

(Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget), hanem rövidebb 

egységekben, akár egy verstől hosszabb fejezetekig. Mindig az 

eseményhez kapcsolódóan érkezik le Korán-rész, azt magyarázva, 

tiltva, engedélyezve. A Korán összeállítása, amit a mai formájában 

ismerünk a Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) 
és írnokainak a munkája. 

(AI-) Ashuru-l-hurum 

A szent hónapok, számukat tekintve négy ilyen van Muharram, Ragab, 

Dü-l-Qacda és Dü-l-Higga. Ezekben tilos a harc. A 9:5, 36-os 
Versekben olvashatunk ezekről. 

ciya tbsz.: áyát 

A Korán verseinek a neve. Minden egyes áya-nak száma van a süra-n 
belül. 

A szó jelentése: jel. (Allah jele). 

Ayyámu-l-tasriq 
A Zarándoklat Havának (Düd-Higgá) 11., 12., 13. napjai, az áldozat 

bemutatását követő napok, Miná helységben. Ezért lehet ezeket a 

napokat ’ayyámu Mind Mina Napjai-ként emlegetni, hiszen a 

zarándokok ezeket a napokat Minában töltik el. 

Badr 

Egy hely neve, körülbelül 150 kilométernyire délre Medinától, azaz 

Mekka és Medina között. Ismert vízlelőhely is volt, tehát kútja volt, ez 

az arab sivatagban roppant nagy jelentőséggel bír. Itt zajlott le az 

Iszlám történetének első igazi nagy csatája 624-ben (a Hígra szerinti 2 

évben, Ramadán hónapban), ahol a Magasztos Allah győzelemre 

segítette a Vallását és különbséget tett az Igaz és a hamis között. 

Bakira 

Lásd hozzá az 5:103-as Verset! Olyan nőstényteve, amelynek teje a 

bálványok számára volt fenntartva. Megnézték az ötödik ellését, ha 

hímet ellett, levágták és a férfiak megették. Ha nőstényt, akkor 

bevágták a fiilét, erre utal az arab neve is. 
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Rasmala 
A „bi-smi-Lláhi” (Allah nevében) vagy a teljesebb „bi-smi-Lláhi-r- 

Rahmáni-r-Rahimi” (A Könyörületes és Irgalmas Allah nevében) 

formula neve. 

Bayca 
Hűségeskü, fogadalommal megerősített kötés. Erről a 48:10, 18-as 

Versekben olvashatunk. 

(AI-) Baytu-l-Mamür 
Allah Háza a Hét Ég felett, a.m. A Gyakran látogatott Ház (az 

Angyalok által, akik ott dicsőítik a Magasztos Allah-ot). 

Buráq 
Egy hátas állat neve, amely nagyobb, mint egy szamár, ám kisebb, 

mint egy ló. A Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) ezen tette meg Éjszakai utazását. 

Dimmi 
Olyan nem muzulmán személy elnevezése, aki a muzulmán uralom és 

vezetés védelmét élvezve az Iszlám területén él. 

Dinár 
Aranyból vert pénz. Többes száma danánir. De egyben súlymérték is, 

országonként és koronként változó. 

Dirham 
Ezüstből vert pénz. Többes száma daráhim. De egyben súlymérték is, 

országonként és koronként változó. Szokásos meghatározása: 1 

dirham- 48 habba - 2,812 gr. 

Diya 
Vérdíj, amit a sértett kap, ha valamely testrésze megsérül, vagy akár 

meg is semmisül. A megölt személy örökösei is diya-bán részesülhetnek. 

Vesd össze: 4:92-es Verset. 

Fáh is a 
Szó szerinti jelentése: rossz tett. Ám a Kegyes Koránban, nagyon 

gyakran, a ziná, azaz a paráznaság és a házasságtörés szinonimája. 

Lásd például a 4:15, 19-es Verseket. 

FaV 
Olyan hadi zsákmány, amely harc nélkül jut a muzulmánok kezébe, a 

hitetlenek javaiból. 

fiqh 
Muzulmán vallásjog neve. A Sarfa gyakorlati alkalmazásának a 
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tudománya. 

Az ezzel foglalkozó tudós a "faqih" tbsz.: fuqahá'. 
A fiqh a sári a tudománya, annak ismerete. 

Gahannam 
A Pokol vagy a Pokol Tüzének az arab neve. 

Gáhiliyya 
Magyarul: a tudatlanság kora, a hitetlenség kora, vagy pogányság kora. 

Azaz a Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) 

küldetését megelőző időszak neve. Napjainkban is beszélhetünk erről 

a fogalomról, abban az értelemben, hogy azon területek neve, ahová a 

Magasztos Allah szava, Küldöttének (Allah áldja meg és adjon Neki 

örök üdvösséget) a tanítása és az Iszlám magasztos tanai még nem 
értek el. 

Gazwa tbsz.: gazawát 
Portya, csata, harc Allah Útján 

Gibt 

Ennek a szónak több értelmezése is fennmaradt a Kegyes Elődöktől. 

Ezekből említek meg néhányat: cUmar bin al-Hattáb-tól (Allah legyen 

elégedett vele) maradt fenn: ez a varázslat (,as-sihru). Ibn cAbbás-tól 

(Allah legyen elégedett vele) több magyarázat maradt ránk: ez a sátán. 

Vagy: ez a társítás. Vagy ez jelentheti: a bálványokat. A Próféta 

(Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) mondta: 'Inna-l- 

ciyáfata wa-t-tarqa wa-t-tiyarata mina-l-gibt(Bizony a ciyáfa és a 

tarq és a tiyara a gibt-tői származó cselekedetek) (ciyáfa- elzavarják, 

elhessegetik a madarakat és a neveik, hangjuk és útirányuk alapján 

jósolnak jót vagy rosszat. A tiyara egyszerűen a madárjóslást jelenti. 

A tarq pedig vonalat húz, majd kavicsokat szór rá és abból próbál 

valami jövőbeli jóslatot kihozni.) 

Gihád 
1) Szent harc Allah Útján, az Iszlám védelmének érdekében, vagy 

bármely más kegyes erőfeszítés annak érdekében, hogy Allah 

Szava legyen a legmagasztosabb. 

2) Avagy harc, háború a nem muzulmánok ellen. Ez a harc történhet 

pénz falajánlásával, hozzájárulás, javakkal, vagy testi fizikai 

jelenléttel, személyes részvétellel. 

Ginn 

Allah által, tüzből, teremtett lények, akiket nem láthatunk. A nevüket 

is így kapják, hiszen az arab ige: ganna, yaginnu jelentése: elrejtőzni. 

(Az emberek porból, míg az angyalok fényből teremtettek.) 
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Gizya 
Az úgynevezett „fej adó”, amelyet az Iszlám ró ki minden olyan nem 

muzulmán emberre, aki muzulmán területen, muzulmán vezetés 

védelme alatt él, vagyis a dimma népére. 

hadlt_ tbsz.: ahádlt 

A szó jelentése: közlés, híradás. 
A Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) 

kijelentéseit, tetteit, beleegyezését, illetve leírását tartalmazó 
híradások. A korai időkben a szóbeliségen alapuló (szájról-szájra adott 

formában), később írásos formában lejegyzett. 

Formáját tekintve két részből áll: 
a) silsila, isnád, sanad (láncolat) a hagyományozok sora, akik a 

Prófétától (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) 

hallották. 

b) main (törzs, test) a szöveges közlés maga. 

Tartalmilag is két nagy csoportját ismerjük: 
a) hadit qudsi: Ebben a Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) tudósítja a muzulmánokat arról, amit a Magasztos 

Allah (magasztaltassék) sugallt neki, 

b) hadlt_ nabawT: a Prófétától (Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) származó közlés. 

Elfogadottságát és hitelességét illetően három nagy csoportja létezik: 

a) sahih a.m. ép, egészséges, hiteles, 

b) hasan a.m. jó, szép. Ez egy fokkal gyengébb, mint a sahlh, 

c) ddlf a.m. gyenge. Ennek különböző módozatai vannak attól 

függően, hogy a gyengeség hol szerepel és milyen súlyú, {maqtu, 

munqatf, mursal, mawqüf, sádd, garlb, mudallas stb.) 

Hadd tbsz. hudüd 
Szótárilag „határ, határvonal” jelentéssel bír. 

Ám vallásjogi értelemben az Allah által szabott határokat jelenti, 

amelyek áthágása büntetést von maga után. E büntetés sújtja a 

házasságtörőt (.zina), a tolvajt (sariqa), az erényes férfi, vagy erényes 

asszony megvádolóját (qadj), borivást (,surbu-l-hamr), útonállási 

(qafu-l-tarlq) azt, aki Allah és az Ő küldötte (Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget) ellen harcra kel. 

Hady 
Egy bizonyos állat (az itt felsoroltak közül: teve, tehén, juh vagy 

birka), amit a zarándokok áldozatként mutatnak be. 

Hagg - Zarándoklat 
Ez a hit oszlopainak ötödik tagja. 
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(Aki ezt a kötelességet elvégzi, elnyeri az al-hággu” (a zarándok) 

megtisztelő címet. Ez egy elterjedt szokás az emberek között, nincs rá 

törvényi előírás.) Minden muzulmán számára életében egyszer 

kötelező a Mekkába történő zarándoklat, ha erre módja és lehetősége 

van. Mekka és cArafát síkja között zajlik különböző, a Próféta (Allah 

áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) sunna-jában lefektetett 
hagyományok útmutatása alapján. 
Több fajtája létezik: 

1) Tamattu aki pedig ezt végzi ő a mutamattf: az úgynevezett „élvező” 

A zarándoklatra készülő ekkor először a cumra (de ennek is az 

ashuru-l-hagg, a Zarándoklatra kijelölt hónapokban kell történnie.) 

szándékával lép be az ikrám megszentelt állapotába. Majd ha ezt 

elvégezte kilép abból. A zarándoklati időszak eljövetelével pedig 

újból belép a megszentelt állapotba és elvégzi a hagg-ot. 

2) qirán aki pedig ezt végzi ő a muqrin: az „összekötő”. A 

zarándoklatra készülő ekkor a hagg és a cumra együttes 

szándékával lép be az ikrám megszentelt állapotába. 

3) ifrád aki pedig ezt végzi ő a mufrid: „az egymagában elvégzett”. A 

zarándoklatra készülő ekkor csak a hagg szándékával lép be az 
ikrám megszentelt állapotába. 

Ezen időszak, a zarándoklat végén van az iszlám másik nagy ünnepe a 

fidu-l-adhá” az Áldozat Ünnepe, amely nem csak a zarándokok 

ünnepe, hanem a világ összes muzulmánjáé is. 

(A/-) Handaq 
Az úgynevezett „Árokháború”. A korai Iszlám egyik csatájának a 

neve, amikor Medina muzulmánjai árkot ástak a Város egy része körül 

(Salmán al-FárisT tanácsára), hogy így akadályozzák meg az ellenség 

betörését. Ez a Higra ötödik évében történt. 

Halál 
A megengedett, a Törvény a (Sarfa) által jóváhagyott dolgok együttes 
neve. 

Halifa tbsz. Hulafa * 
„Utód, kalifa”, aki a Prófétát (Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) követte a muzulmán közösség vezetésében. Általában a 4 

Igaz Útra Vezérelt személyt (Abü Bakr, cUmar bin al-Hattáb, cUt_mán 

bin cAffán, cAli bin Abl Tálib) illetjük ezzel a névvel. Őket együttesen 

al-Hulajat ar-Rásidüna (Az Igaz Úton Vezérelt Kalifák) néven 
szoktunk emlegetni. 

Hámin 
Ehhez lásd az 5:103-as Verset. Teve csődör (fahlu-l-ibil), amely a 

munka alól felmentetett. A fenti Versben említett, különböző áldozati 
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állatok, amelyeket a pogány arabok ajánlottak fel, az Iszlám előtt, az 

istenségeiknek. 

Hariíf 
Azon személy neve, aki a Tiszta Iszlámot követi, egyedül a Magasztos 

Allah-ot szolgálva. 

Haratn 
Megszentelt hely, mecset. Arabul szokás a két szent Mecsetet, a 

Mekkáit és a Medináit al-Haramáni as-Sarifani-ként emlegetni. 

Mindkét Szent Helynek törvényileg szabott térbeli határai vannak, 

amelyeket maga a Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) jelölt ki. Ami ezeken a határokon kívül esik azt a területet 

7zz7/'-nek nevezzük, a.m. 'profán, nem megszentelt terület' 

Haránt 
A tilos, a Törvény által büntetendő dolgok neve. 

Hawqala 
A Ja hawla wa la qnwwata illa bi-lláhi” formula neve. (Nincs más 

erő és hatalom csak Allah által). 

Haybar 
Egy termékeny oázis neve, hozzávetőleg 170 kilométernyire 

Medinától, északra. A Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) idejében itt a Banü Nadlr zsidó törzs lakott, azt követően, 

hogy a Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) 

kiűzte őket Medinából. Ehhez lásd az 59:2-es Verset! A Hígra 7. 

évében hódították meg. 

Hígra 
1) Szótárilag „kivonulás” jelentéssel bír. Ezt a kifejezést használjuk a 

Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) 

Mekkából Medinába történő kivonulására. Ezzel a dátummal 

kezdődik a muzulmán időszámítás- 622 jelenti a Hígra szerinti 

első évet. 
2) Vagy ugyancsak ezt használjuk a Muzulmánoknak az ellenséges 

területről az Iszlám földjére történő átköltözésére is. 

3) Illetve a korai muzulmánok Etiópiába történő kivonulására is. 

Hirá' (alj 
Egy ismert barlang neve Mekka egyik hegyén, nevezetesen a Gabalu- 

n-Nür-on (A Fény hegyén). A Próféta (Allah áldja meg és adjon neki 

örök üdvösséget) még az isteni sugallatok megérkezése előtt ezen a 

helyen végzett kegyes vallási gyakorlatokat és ide vonult vissza. 
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Hunayn 
Egy völgy neve Mekka és Ta’if között, a Próféta (Allah áldja meg és 

adjon Neki örök üdvösséget) csatározott itt a Qurays hitetlenjeivel, 

Mekka meghódítása után. Ehhez lásd a 9:25-ös Verset! 

Hür (al-) 
Gyönyörű nők, akiket Allah teremtett, ám ők nem Ádám 

leszármazottai, így nem is emberi lények. Fontos jellemzőjük az igen 

mélyfekete szembogár és a ragyogóan fehér szem. 

cIdu-l~Adhá 
„Az Áldozati állat Ünnepe.” Négy napos muzulmán ünnep, amely a 

Zarándoklat Havának tizedik napján kezdődik. 

cIdu-l-Fitr 
„A Böjttörés Ünnepe” Három napos muzulmán ünnep, amely a 

Ramadán hónapot követő Sawwál hónap első napján kezdődik 

fgöz 
Utánozhatatlanság. A Kegyes Koránnal kapcsolatban használatos 

kifejezés, amely arra utal, hogy a Korán utánozhatatlan, 

megismételhetetlen, teremtett ember erre nem képes - hiszen ez a 

Magasztos Allah Kinyilatkoztatása. 

Ikrám 
Megszentelt állapot, úgy fizikai, mint szellemi értelemben. Ezen 

időszak alatt tilos olyan dolgokat végezni, amelyek profán állapotban 

megengedettek. Ez az állapot szükséges a zarándoklat, vagy a cumra 

elvégzéséhez. Ezen állapot eléréséhez ki kell nyilvánítani a szándékot 

(niyya), két varrat lan szegélyű, ajánlottan fehér ruhadarabot kell 

felöltem. A) izár-1, amit a derék köré kell tekerni, b) rida-1, amit a 

felsőtest beborítására kell használni. Ha már nincs ebben az állapotban, 

akkor azt mondjuk ’tahallala1 Visszatért profán állapotába.1 

Ihsar 
1) Akadályoztatás abban, hogy a Mekkái Szentélyhez eljusson, akár 

ellenség akadályozza, akár betegség. 

2) Akadályoztatás a hagg, vagy a cumra ceremóniáinak elvégzésében, 

azt követően, hogy az ikrám állapotába belépett a zarándok. Erről 

olvashatunk a 2:196-ban. 

cIlmu-l~fará,id 
Az örökösödés, az örökhagyás tudománya. Szokás arabul még cilmu-l- 

mawárTt-mk (az öröklés tudományának is nevezni.) Az ezzel 

foglalkozó tudóst farad! néven ismerjük. 
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A szó általános jelentése: vallási vezető 

A szó jelentése magyarul: „az elől lévő, az, aki elől van, akit az 

emberek utánozhatnak, követhetnek”. 

Több értelme ismeretes: 
1) imám: imavezető, aki az imát irányítja, és a mögötte 

felsorakozottak „ma'müm” őt utánozzák imájuk során, követik 
minden egyes mozzanatában. 

2) egy magas tudományos, vallási fokozat, amelyet tudásával, vallási 

jártasságával, életvitelével nyerhet el az egyén. 

3) a legmagasabb vallási méltóság, azaz mindenegyes dinasztia 
uralkodója, kalifák mind-mind viselték az imám-i méltóságot. 

Isrá' (al-) 
Az éjszakai Utazás. Lásd ehhez a 17:1. Verset. Ekkor a Magasztos 

Allah, Prófétáját Muhammad-ot (Allah áldja meg és adjon Neki örök 
üdvösséget) éjszakai utazásra vitte a Mekkái, Szent Mecsetből indulva 

egészen a jeruzsálemi al-Masgidu-l-Aqsá-ig (A Legtávolabbi Mecset). 

Majd innen indult a Micrág-ra. Lásd még a Mi rág-ot is. 

Istinsáq 
A víz beszívása az orrba a rituális mosakodás (wudür) alkalmával 

ftikáf 
Kegyes visszahúzódás egy mecsetbe, Allah kizárólagos szolgálatának a 

szándékával, és az Allah-hoz történő közeledés szándékával. Az a 

személy, aki ebben az állapotban van, nem élhet nemi életet, a mecsetet 
nem hagyhatja el csak nagyon rövid időre és csak sürgető esetben. 

Ká ba (al-) 
Egy négyzet alapú és alakú építmény a Szent Mecsetben (al-Masgidu- 

l-Harám) Mekkában, amely a világ összes muzulmánjának az 
imairánya (arabul: al-qiblá). Az itt elvégzett cibáda (istenszolgálat), az 
nem más, mint a tawáf körülötte. Ez az első Ház, amely cibáda 

(istenszolgálat), és Allah kizárólagos szolgálatára emeltetett. Lásd 

hozzá a 3:96-os Verset! 

Káfir tbsz.: kuffár 
Hitetlen, aki tagadja Allah-ot, a Küldötteit, az Angyalokat, a 

kinyilatkoztatott Könyveket, a Feltámadás Napját és az isteni 
Elrendelést (al-qadaru). És nem követi Muhammad Próféta (Allah 
áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) által elhozott isteni 

Kinyilatkoztatást. 

Kawtar (al-) 
Egy folyó neve a Paradicsomban. Lásd ehhez az al-Kawtar c. Szúrát! 
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Kivonuló 
Arabul: al-muhágir, tbsz.: al-muhágirüna 

Azon Társak közös neve, akik a Hígra-1 Mekkából Medinába 

elvégezték. Lásd Segítők! 

Követő 
Arabul: tábic vagy tábfi tbsz.: tábfüna. 

Az asháb-ot (Társak) követő generáció. Azt a személyt nevezzük így, 

aki muzulmánként találkozott egy sahábI-\al. 

Követők Követője 
Arabul: tábi u-t-tábicina. 

A tábi-1 követő generáció. 

A Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) egyik ránk 

maradt hagyományában együttesen említi ezt a három egymást követő 

generációt, al-Buhán Sahíh-jában a 2508-as hagyomány szerint: 

„hayrukum qarni tuma-lladína yalünahum tuma-lladjna yalünahum”. 

(A legjobbak közöttetek azok, akik az én századom tagjai. Majd azok, 

akik ezeket követik. Majd azok, akik ezeket követik.) 

Lát (al-) 
Hamis istenség, bálvány, at-Ta'if-ban a Taqif törzs imádta a Pogányság 

Korában. Ld. 53:20. Ilyenek még Manát és al-cUzzá 

Laylatu-l-Qadr 
Ehhez lásd a 97-es szúrát! Ezen az Áldott Éjszakán bocsátotta le a 

Magasztos Allah a Koránt a földi égbe, Ramadán hónapban. Erre utal 

például a 2:185-ös Vers. 

Lfán 
A hadd által büntetett bűn, amely a házastársak kölcsönös, avagy az 

egyik által, a másik megvádolása paráznasággal, házasságtöréssel. 

Ehhez lásd a 24. szúrát 

Madína 
A.m. a Város. Magyar elnevezése: Medina. 

Elterjedt és ismert elnevezései közül: 

- Madínatu-n-NabTy: a Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) Városa. (Ezt megelőző neve: Yatrib.) 

Szokás al-Madínatu-l-Munawwara-ként is emlegetni (Medina, a 

Megvilágosított). 

- A Hígra (a kivonulás) úti célja, ezért nevezik még "Dáru-l-Higra”- 

nak is (a Kivonulás Háza). 

- Ismert még Tába és Tayba neveken is. 

Itt található a Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) 
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Mecsetje, és itt is van eltemetve. Itt található továbbá a híres Masgidu 

Qubá'vagy a Masgidu-l-Qiblatayni és a híres medinai temető az al-Baqf, 

ahol az Iszlám történelem számos kiemelkedő alakja van eltemetve. 

Madmada 
A száj kiöblítése és kitisztítása (tathír) vízzel a rituális mosakodás 

alkalmával. 

Mákká 
Magyar elnevezése: Mekka. Szokásos neve még: Makkatu-l- 

Mukarramatu (Mekka, a nagy tiszteletnek örvendő). Régebben Bakka- 

nak nevezték 3:96-ban említtetik. 

Az iszlám világ lelki és szellemi központja, az iszlám szülőhelye. 

Itt született a Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget), és 

itt kezdi meg igehirdetését. Ezért nevezik Mahbitu-l-Wahy-nak,, a.m. az a 

hely, ahová az isteni sugallat érkezett. Innen vonul ki (622), s ide tér 

vissza győzedelmesen 630-ban. Ez Mekka meghódítása (fathu Mákká). 
Itt található az al-Haramu-s-Sarff, a Szent Mecset, benne al-Kacba , s 
emellett as-Safá és al-Marwá. Továbbá a Maqámu Ibrahim és a híres 

forrás a Zamzam. 

Manásiku-l-hagg 
Azon ceremóniák, vallási kötelezettségek együttes neve, amit a 

zarándoknak a Zarándoklat alatt, a törvényileg szabályozott 

sorrendben, és időben, és a megadott helyen el kell végeznie, hogy 

érvényes és elfogadott legyen a zarándoklata. A manásiku szónak az 

egyes száma: 'marisak' vagy 'mansik'. 

Ma rüf (al-) 
Minden olyan kegyes tett, cselekedet, istenszolgálat, amelyet az 

Iszlám megparancsol, megkövetel, ajánl, javasol és az curf (az emberi 
szokás, értelem) jónak elfogadottnak és helyesnek ítél. 

(AI-) Masaru -1 - Havam 
Muzdalifa egy másik elnevezése. Itt megy végbe a Zarándoklat egyik 

mozzanata. 

Mawqüda (al-) 
Lásd 5:3. Verset! Olyan állat, amely valamilyen erős csapás, ütés 

(kővel, bottal stb.) által pusztul el. 

Mind 
Egy helység neve Mekka és cArafat között. A zarándokok az ’ayyámu- 

l-tasríq' (a yawmu-n-nahr-ot 'az áldozat bemutatásának a napját' 
követő három napot hívják ezen a néven.) alatt tartózkodnak itt, azaz 
itt töltik napjukat és itt is éjszakáznak, miután levágták az áldozati 



1045 

állatokat. 2 napot tölthet itt az, akinek sietős dolga van. 

Mi rág 

A Próféta felemeltetése a Hét Égbe (testben és lélekben), az Éjszakai 

Utazását követően. Lásd hozzá az Isrá’ címszót! 

Mudd 
A mudd egy közel-keleti mértékegység és mennyiség. Sokan azt 

mondják ez: megközelítően két tényérnyi mennyiség. 

Muhsan illetve muhsana 

Erényes, hívő, muzulmán, felnőtt, szabad, házas férfi, vagy nő. 

Multazam (al-) 
A Kaba azon részét nevezzük ezen a néven, amely az Ajtaja és a 

Fekete Kő közötti falrész. Hiszen az emberek itt kapaszkodnak 
felemelt kezekkel az Ősi Házba. 

Munáfiq 
Szó szerinti jelentése: képmutató, aki a külsőségeiben, akár az Iszlám 

követőjének is beállíthatja magát, ám szívében hitetlen. A főneve nijaq 

Munhaniqa (al-) 
Lásd 5:3. Verset! Olyan állat, amely azáltal pusztul el, hogy valami 

vagy valaki megfojtotta. 

Munkar (al-) 
A Marüf ellentéte. Ez egy gyűjtőfogalom, ami tartalmazza mind azt a 

rosszat elvetendőt, amit az Iszlám tilt, kifogásol, elvet, helytelenít. A 

Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) mondta: 'Aki 

közületek valami 'munkar' dolgot lát, az változtasson azon a kezével 

(tettekkel). Ha erre nem képes, akkor a nyelvével (szavakkal). Ha erre 

nem képes, akkor a szívével (vesse azt el). Ám ez a leggyengébb hit.’ 
Imám Muslim jegyezte le. 

Musnad 

A hagyománymüvek egyik típusa, amely elrendezésben különbözik az 

úgynevezett „musannaf-tói. A musnad típusú munka a hagyomány 

láncolatában szereplő első hagyományozó alapján csoportosít. Tehát 

ha a láncolatban, az „isnácT-bán Abü Hurayra szerepel az első helyen, 

ide gyűjt minden tőle származó, tőle induló hagyományt, tekintet 
nélkül a hagyomány tartalmára. 

A leghíresebb musnad típusú munka Imám Ahmad bin Hanbal 
Musnad-)di. 

A musnad típusú: az első közlő hagyományait helyezi egy fejezetbe. 

Ezért szokás a musnad-ot Jalá-r-rigál” hagyományozok szerintinek 
nevezni. 
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Míg a musannaf-ot „calá-l-abwab” fejezetek szerintinek nevezni. 

Mutaraddiya (al-) 
Lásd 5:3. Verset! Olyan állat, amely magas helyről: hegy, domb esett 

le a mélybe, vagy mély kútba zuhanva halt meg. 

Muzdalifa (al-) 
A Zarándoklat (hagg) egyik állomása. A neve az arab 'zulfa' szóból 
származtatható, ami közelséget jelent (pl. izdalafajazdalifu közeledik). 
Azért neveztetett így el mert az emberek midőn cArafat síkjáról 

visszaindulnak már közelednek Minő-hoz. 

Nabiy 
Próféta, ő az a személy, akire a Magasztos Allah sugallatot (wahy) 
bocsátott le vagy angyal által, vagy a szívébe vetve a sugallatot, vagy 

igaz látomás által láttatta (ar-ru'yá-s-sádiqa) azt vele. A Magasztos 

Allah Törvényt (sár) sugall a Prófétáinak, amely kiegészíti és 

tökéletesíti a korábbiakat. A próféták sora lepecsételtetett a Próféták 

Pecsétje (Hátamud-Anbiyá) által, ő pedig Muhammad (Allah áldja 

meg és adjon Neki örök üdvösséget). 

NatTha (al-) 
Lásd 5:3. Verset! Az olyan állat, amely azáltal pusztul el, hogy 

valamely más állat a szarvával felöklelte, halálra döfte. 

Nifáq 

A képmutatás. Ez lehet: 
- ftiqádí: amely az egyén meggyőződéséből ered, ez a hitetlenek és 

a társítok tulajdonsága. 
- camalT: gyakorlati, tettekben megnyilvánuló, amelyet muzulmán is 

elkövethet, ha tetteiben képmutatóan cselekszik, csupán azért, 

hogy az emberek lássák, ám a lelkében és a szívében nem eszerint 

vélekedik. 

Qadf 

A szó jelentése: megvádolás. 
Vallásjogi értelemben, erényes hívő asszonyok megvádolása 

paráznasággal és házasságtöréssel. A hadd által sújtott bűnök közé 

tartozik. 

Qisás 
Megtorlás, megbosszulás elégtétel vétele, (al-mumátalatu bayna-l- 

cuqübati wa-l-gináya, a.m. 'A hasonlóság és megfelelés a bűntett és a 

büntetése között') Formája: megöletés, ölés esetén, vagy egy végtag 

megsemmisítése (itláfu tarafin bi'izá itláfu tarafin) egy más ember 

végtagjának a megsemmisülése esetén. Például a megölt waliyy-ja 
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(képviselője) megtorolhatja a sérelmet a gyilkoson (ezt nevezzük 

arabul iqtisás-nak) (ld. Például: 2:178,179,194, 5:45) 

Qurays 

Vezető szerepű mekkai törzs, az Iszlám Korai időszakában még tagjai 

többnyire hitetlenek voltak, és az Iszlám elkeseredett ellenfelei. A 

Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) is ebből a 
törzsből származik. 

Rasül 

Küldött. Ez a kifejezés általánosabb, mint a próféta, hiszen a Magasztos 

Allah a Küldötteinek sugallatott adott és azzal is megbízta Őket, hogy 

továbbítsák a Küldetést (,ar-Risála). így tehát minden Küldött Próféta is 

(kullu rasülin nabiyy), de nem minden Próféta Küldött is egyben. 

Ribá 

Uzsora, többet kérve vissza, mint, amennyit adott. Vallási értelemben 

ez tilos. Mindenféle növekmény követelése elutasítandó. 

Safá (as~) és al-Marwa 

Két domb Mekkában, a Szent Mecset mellett, ami között hétszeri 

„futást, say-1” kell végezni a zarándoklatot vagy a kisebb 

zarándoklatot végzőknek. Azt a teret, ahol a sacy zajlik arabul al- 
mascá-nak nevezzük. 

Sá'iba (al~) 

Lásd ehhez az 5:103-as Verset. A bálványok számára fenntartott és 

szabadon legelő nőstényteve, nem szállíthatott terhet. 

Sair 

A Pokol Tüzének egyik szinonimája. Sokszor előfordul, lásd például: 
4:10, 17:97, 22:4 35:6-os Verseket. 

Salátun tbsz.: salawát 

A.m. az ima. 

A Hit Oszlopainak egyik alapvető tagja. Naponta öt ima kötelező 

minden muzulmán számára: 

a) salátu-l-fagr vagy salátu-s-subh (2 rakca) 

b) salátu-z-zuhr (4 rali a) 

c) salátu-l-casr (4 rakca) 

d) salátu-l-magrib (3 rakca) 

e) salátu~l-cisá ’ (4 rakca) 

Ezek az elrendelt, kötelezően előírt imák (as-salütu-l-maktüba) rakca 

számai. Ezeket az imákat ajánlott a közösségben, a mecsetben elvégezni. 

Vannak még úgynevezett önkéntes rakca-k is, amelyeket az előírt előtt 

végezhetünk, ezeket arabul 'an-nawáfilu-l-qabliyya'-nak nevezzük és 
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másokat utána ezeket 'an-nawáfilu-l-badiyya'-nak. 

Ezeken kívül még speciális imák, mint például: 

a pénteki ima salátu-l-gumu ati'\ amely a két hutba (szónoklat, 

buzdító és tanító jellegű előadás)-! követi, s ez 2 rakca -ból áll. 

- Vagy a két ünnep imája (,salátu-l-cidayni). 
- Vagy a Magasztos Allah-tól való segítségkérés imája (salátu-l- 

is tikára). 
- Vagy a félelem idején végzett ima (,salátu-l-hawfi) 
- Vagy a halottért mondott ima (salátu-l-ganáza) 

- Vagy az esőért fohászkodás imája (salátu-l-istisqár) 

Saqar 
A Pokol Tüzének egyik szinonimája. Lásd például 54:48, 74:26,27-es 

Verseket! 

Sawm vagy siyam 

A.m. a böjt. 
Ramadán havában, amikor is hajnalhasadástól egészen napnyugtáig 

tilos a hívő számára mindenféle étel és ital továbbá a szándékos nemi- 

és házasélet. Hiszen mondta a Magasztos Allah (És egyetek és igyatok 
egészen addig, míg világossá nem válik a számotokra a fehér és a 

fekete szál közötti különbség hajnalban! 2:187) 
Ez egy lelki megtisztulás is azontúl, hogy a Vallás kötelező érvényű 

előírása is. 

E hónap lezárása az "cidu-l-fitr" a Böjttörés Ünnepe. 

Segítők 
Arabul: al-ansáru. 
A medinai muzulmánok közös összefoglaló neve. Ok nem végezték el 

a Hígra-1. Ők fogadják a Prófétát (Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) Madlna-bán. Ők a Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki 

örök üdvösséget) Medinában élő segítői, akik felvették az Iszlámot és 

az oda kivándorló muzulmánokat támogatták. Lásd hozzá a Kivonulók! 

Sifa 
Attribútum, jelző, (a szó tbsz.-a sifat). A Magasztos Allah Attribútumai, 

Jelzői illetve Szép Nevei, amelyek a Kegyes Koránban vagy a prófétai 

hagyományokban megjelennek. Olyanok, mint 'kéz, láb, arc' és az ehhez 

hasonlók. Ha a Magasztos Allah-hal kapcsolatban használjuk ezeket, 

akkor minden egyes esetben úgy kell ezeket érteni, ahogyan az a 

Magasztos Allah Nagyságához, Emelkedettségéhez illik. Soha nem 

szabad ezeket úgy értelmezni, vagy magyarázni, hogy ezen 

Attribútumok bármiféle hasonlóságot is mutatnának a teremtettek 

jelzőivel. E tekintetben a fordításban igyekeztem minden egyes esetben 

erre utalni, és jelezni, hogy ezeket az Attribútumokat úgy értelmezzük, 
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ahogyan a Salai Sálih (A Kegyes Elődök) tették, mint például imám 

Malik, al-Awzat-Tawrl, al-Layt bin Sacd, as-Sáfi°í, Ahmad bin 

Hanbal. Ennek arab megfogalmazása a következő: 'imráruhá kamá 

gá'at min gayri takylf wa Iá tasbih wa la tactil' (Ezeket úgy kell tovább 

adni és magyarázni, ahogyan érkeztek, ahogyan kaptuk azokat, anélkül, 

hogy a 'hogyan' vagy a milyenség felől kérdezősködnénk, vagy 

összehasonlítanánk azokat a teremtettek jelzőivel, és anélkül, hogy 

ezektől a Magasztos Allah-ot megfosztanánk.) Hiszen a Magasztos 

mondta: (Nincs Hozzá hasonló! Ő a Halló és a Látó. 42:11) Nucaym bin 

Hammád-tól maradt fenn: 'Aki összehasonlítja Allah-ot az Ő 

teremtményeivel az hitetlen. Aki pedig tagadja azt, amivel a Magasztos 
Allah leírta Magát az is hitetlen.' Hiszen amivel Allah leírta Magát, és 

az, amivel az Ő Küldötte (Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) leírta abban nincs hasonlítás. Aki állítja és fenntartja 

mindazt, ami a Kegyes Versekben megjelenik és, ami a hiteles prófétai 

hagyományokban leíratik és azt olyan módon teszi, ahogyan az illik a 

Magasztos Allah Egyedüliségéhez és mindeközben tagadja, hogy Állati¬ 

hoz bármiféle hiányosság is elérhetne, az az Igaz Vezetés Útján (salaka 

sabilu-l-Hudá) jár. 

Sirat (as-) 

1) Szótárilag „út” jelentésű. 

2) Vallásilag: A) Az Egyenes Út, ahogyan az a Megnyitó szúrában is 
megjelenik. 

3) B) Azon híd neve, amely a Pokol felett feszül, az embereknek az 

Utolsó ítéletkor ezen kell áthaladniuk. A hagyományok tanúsága 

alapján ez a híd vékonyabb, mint egy hajszál és élesebb, mint egy 

kard pengéje. 

Siwák 

Hosszabb-rövidebb pálcika alakú, faágacska, amelyet az 'arák' nevű 

cserje ágaiból vágnak le. Ez a fogak tisztítására szolgál, bármely 

időben, ám leginkább ajánlott az ima előtt és a böjtölés havában. A 

Prófétától (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) maradt 

fenn: (as-siwáqu matharatun li-l-fami mardátun li-r-Rabbi) (A siwáqu 

tisztító hatású a szájnak és az Úr elégedettségét szolgálja.) al-Buhárl 

jegyezte le. 

Sunan 

Sunan-nak nevezzük az olyan típusú hagyomány-munkákat, amelyek 

„a történeti, etikai és dogmatikai mondások kirekesztésével csupán a 

sunna-val törődnek, a joggal és jogalkotásokkal, s a rájuk vonatkozó 

hadit-okkal. Valójában tehát azokkal, amit "al-halál wa-l-harám"-nak 



1050 

(a megengedett és tilos dolgok ismeretének) szokás nevezni.” 

Sunnah 
A Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) törvényi 

útmutatásai, parancsai, vallásos cselekedetei, beleegyezései, 

megállapítása, amelyek az őt követő muzulmánok követendő 

életmodelljévé váltak. 

Süra 
A.m. fejezet, tbsz.: suwar. 

A Korán egyes fejezetei, amelyek címekkel vannak ellátva. 114 szúra 

található a Koránban. 

Elrendezésükről: általában legelöl találhatók a leghosszabb szúrák, s 

így csökkennek. Ez alól csak az al-Fátiha, az 1. szúra a kivétel, amely 

rövidsége ellenére az élre került. 

Tafsir 
Korán-magyarázat, amely a Prófétai hagyományokon és a Kegyes 

Elődök szavain alapul. Ez a Korán értelmének, tartalmának a 

megvilágítására, rendelkezéseinek az értelmezésére szolgál. 

Tágüt 
Ezt a szót egy gyűjtőfogalomnak is felfoghatjuk: bálványok, fétisek és 

minden olyan hamis istenség, amire a sátán hívja az embereket. Tehát 

minden hamis, rossz, amit Allah helyett szolgálnak. 

Két csoportot különböztethetünk meg 

- Ha 'ydqilü (gondolkozik, értelemmel bír) az, akit ilyen módon 

szolgálnak, tehát: ember és ez az ember Vádin bi-l-cibáda' 

(elégedett, elfogadja ezt az istenítést). Ahogyan azt némely túlzó 

keresztény szekta teszi Jézussal. 

- Vagy a nem gondolkodó, azaz 7ő yaqilu\ Ilyenek a kövek, fák, 

fétisek, bálványok, faragott szobrok. 

Ehhez lásd a 2:256. Verset. 

Tahid 
A Já iláha illá-lláhu” formula neve: „Nincs más isten csak Allah!” 

Tahríf 

Elferdítés, kiforgatás. A szavak jelentésének kiforgatása, nem a 

megfelelő értelmet adva azoknak. Erről olvashatunk például a 2:75, 

4:46, 5:13, 41-es Versekben. 

Takbír 
All uhu akbaru: „Allah a legnagyobb” formula arab neve. A „kabbara” 

Allah akbar-X mondani ige masdar-)di, nőmén verbis-e. 
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Talbiya 
Szó szerinti jelentése: felelet a hívásra, a felszólításra. Főként a zarándoklat 

alatt használatos, és vallásjogilag ajánlott (arabul: mustahabb) 

- ha cumra-1 végez az egyén, akkor az ikrám felöltésétől a tawáf-ig, 

- ha hagg-ot, akkor az ikrám felöltésétől a kövezésig szokás ezt 
mondani. 

'Labbayka-Lláhumma labbayka, Iá sarika Laka labbayka. Inna-l- 

hamda wa-Lnicmata Laka wa-l-Mulk Iá sarika Laka' (Hívásodra 

jöttem, ó Allah, a hívásodra! Nincs Neked Társad, a hívásodra jöttem. 

Bizony a hála, a kegyelem a Tiéd és az uralom is. Nincs Neked társad.) 

Tanúságtétel 
Arabul: saháda, avagy kettes számú alakjában: sahádatáni. 

A hit és Iszlám oszlopainak nevezett ötös egység első és alapvető 

fontosságú tagja. 

Az iszlám első számú követelménye, hiszen a saháda elmondása által 

válhat egy adott személy muzulmánná. 

a) Ashadu an Iá iláha illá-Uáh: „Tanúságot teszek arról, hogy nincs 
más isten csak Allah!” 

b) A második része a tanúságtételnek (ezért is szokás arabul 

"sahádatáni" a két tanúságtétel néven emlegetni): Ashadu anna 

Muhammadan cabduhu wa rasüluhu: „És tanúságot teszek arról, 

hogy Muhammad az Ő Szolgája és Küldötte.” 

Társ 
Arabul: sahábT, tbsz.: asháb. 

A Próféta (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget) kortársai, 

akik látták vagy hallották a Prófétát, és ezek ezen a hiten azaz az 

Iszlám elfogadásával, muzulmánként halnak meg. ALBuhárT-nál 

olvashatjuk e fogalom magyarázatát: "mán sahiba-n-nabíya aw ra’áhu 

min al-muslimina fa-huwa min ashábihi": „Az, aki a muzulmánok 

közül a Próféta (Allah áldja meg és adjon neki örök üdvösséget) 
társaságában volt vagy látta őt, az a "sahábT' kategóriába tartozik.” Ez 

a „vagy” szócska döntő fontossággal bír ezen meghatározásban, 

hiszen így a vak ember is a sahábT kategóriába tartozhat és hiteles 

közlője lehet a Prófétától (Allah áldja meg és adjon Neki örök 

üdvösséget) hallott hagyományoknak. Ha "és" kötőszó lenne itt, akkor 
kiesnének a hitelesek soraiból, hiszen a „látás és a társaságban levés” 

együttesen adná a „társ” minősítést. 

TasbTh 
A ,jubhána-lláh”: „Magasztaltassék Allah!”. Vagy hasonló jelentéssel 

a 'subhánaka-Lláhummd formula arab neve. Ezen kijelentéssel, Allah- 

ot mentesnek nyilvánítom minden hiányosságtól, hibától. 
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Tawáf (at-) 
A Kcfba körüljárása, az óramutató járásával ellentétes irányban. 

Kötelező a cumra és a tawáf elvégzésekor. 

Ajánlott a Zarándoklat időszakon kívül is, ha a muzulmán ember 

Mekkában jár. 

A Zarándoklat egyik alapvető mozzanata, hétszer kell körbejárni. 

Minden egyes elvégzett körjáratot arabul ’sawf-nak nevezünk, tbsz.: 

'aswáf. 

Tawhíd 
Allah egyedüli voltának (wahdániyyatu-Lláhi) a megvallása, senki és 

semmi nem lehet hasonló az Ő lényéhez (dátuhu), Attribútumaihoz 

(sifatuhu) és tetteihez (afáluhu). Allah az Egyedüli, Aki ténylegesen 

megérdemli, hogy Őt szolgálják a teremtettek. 

Ennek a következő módon kell megjelennie: 

- iqrár (megvallás): szóbeli tanúságtétel erről 

- itiqád (hitbeli meggyőződés): szívünkben és lelkűnkben erről 

bizonyosnak kell lennünk. 

- camal (tettek): ennek a meggyőződésnek, tettekben és 

cselekedetekben is meg kell nyilvánulnia. 

Ta’wTl 

Három értelmezése ismert: 

- haqTqatu-l-say’i (valaminek a lényegi meghatározása, valaminek a 

pontos leírása, magyarázata) 

- Hozzávetőleg a 'tafsir' jelentését hordozza, nagyon sok korai 

tudósnál. 
- A Korán magyarázata, egyéni, szubjektív véleményekre támaszkodva. 

Ez a magyarázat nem használja a Prófétai hagyományokat. 

Tisztaság (rituális) tahára 

- wudíT 

A kisebb rituális mosakodás, amelyet például az ima előtt kell 

elvégezni. Előtte a szándékot kell kinyilvánítani, majd ezt követően: 

- Az arc területe: a homlok és a haj találkozásától le egészen az áll, 

illetve a szakáll aljáig, keresztben pedig a fültől a fülig. Itt ajánlott 

a sűrű szakállat széthajtani, hogy a víz közé mehessen. Az arc 

mosásánál ajánlott a madmada és az istinsáq. cAbdulláh bin Zayd- 

tól kérdezték megtudnád-e mutatni, hogyan mosakodott Allah 

Küldötte (Allah áldja meg és adjon Neki örök üdvösséget). Ő 

mondta: igen. Majd mosdó vizet hozatott és a kezére öntötte. 

Megmosta mindkét kezét kétszer. Majd madmada-1 és az istinsáq- 

ot végzett háromszor, majd háromszor megmosta az arcát. Majd 

megmosta a kezeit kétszer a könyökéig. Majd kezeivel 
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végig simította a fejét, a homlokánál kezdve haladt a tarkó felé 

majd vissza. Ezután megmosta a lábait. 

- gusl 
Amelyet a nagy tisztátalanság miatt kell elvégezni, például nem élet 

után, vagy ha férfinak magömlése volt, még ha csak álmában is. Az 

egész test megmosását jelenti. 

- tayammum 
A tiszta porral vagy homokkal történő mosakodás, abban az esetben, 

ha nem találunk vizet, vagy ha a víz használata, például a beteg 

esetében, betegségének rosszabbodását okozná. 

Trón 
A két szó cars és a kursiyy magyarázata és a két fogalom közötti 

különbség magyarázata a 2:255. Versben, illetve az ahhoz fűzött 

lábjegyzetben olvasható. 

Uhud 

Hegylánc Medina szélén, itt zajlott le az Iszlám második legnagyobb 

ütközete. 

Ummu-l-Kitab 
Szó szerinti jelentése: A Könyv Anyja. 

Két értelme lehetséges vallásjogi szempontból: 

- A Megnyitó szúra egy másik szokásos elnevezése. 

- Avagy a Jól Őrzött Tábla (<al-Lahwu-l-Mahfüzu) egyik szokásos 

elnevezése. 

cUmra 
Az úgynevezett „kisebb zarándoklat”. 

Kötelmei: 

ikrám 

- tawáf elvégzése, 

- és a hétszeri futást (sacy) 

- majd pedig a fej leborotválása (halq) vagy a haj megkurtítása 

(taqsír). 

wasila (al-) 
Ehhez lásd az 5:103-as Verset! Nőstényteve a bálványok számára 

fenntartva, amely első és második ellésénél is nőstény állatot vetett. 

Ezért nevezték arabul, a neve a folyamatosságra utal. 

YatTm 
Árva. A Koránbeli szóhasználat szerinti jelentése: árva az, akinek 

meghalt az apja és még kiskorú. Hiszen miután eléri a nagykorúságát 

már nem tekintendő többé árvának. 
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Yawmu cArafa 
A Zarándoklati Hónap (Dü-l-Higga) 9. napja. 

Yawmu-n-nahr 
A Zarándoklati Hónap (;Dü-l-Higga) 10. napja, ekkor mutatják be a 

zarándokok a levágásra szánt áldozatukat. Másik neve Yawmu cId al- 

Adhá (Az áldozat bemutatásának ünnepe), vagy a Yawmu-l-Haggi-l- 
Akbar (A zarándoklat legnagyobb mozzanatának Napja) 

Yawmu-l-Tarwiya 
A Zarándoklati Hónap (Dü-l-Higga) 8. napja. 

Zakah, zakát 
Az iszlám negyedik oszlopa, a.m. az adakozás vagy elterjedtebb nevén 

a szegényadó. Ehhez lásd a 9:60-as Verset. 

Ez minden muzulmán ember számára kötelező, akinek a vagyona 

elérte a megszabott mennyiséget (nisáb). Ennek a vagyonnak egy évig 

állt pénznek kell lennie ahhoz, hogy a zaká alá essen (ide értendő az 

arany és ezüst ékszer is). 

Létezik még egy úgynevezett: "zakátu-l-fitr", ami a Ramadán havi böjtöt 

lezáró ünnep az fldu-l-fitr” és annak imájának elvégzése előtt adandó. 

Ez inkább csupán egy napi élelem s más ehhez hasonló adomány. 

Zaká-xa jogosult: 

1. faqlr: szegény, vagyontalan, 

2. mis kin: a szűkölködő, akinek nincs meg a napi élelemre valója sem, 

3. al- ámilüna calayhá: a zaká-tót gyűjtők, 

4. al-mu’allafatu qulübuhum: az új muzulmánok, akik szívét 
barátságra kell hangolni a vallás iránt. 

5. Ji-l-riqáb: rabszolgáknak, és ezek felszabadítására, 

6. al-gárimüna: az eladósodottak, akik nem képesek adósságaikat 

törleszteni, 

7. fi-sabili-Lláhi: az Allah Útján harcolók, 

8. ibnu-s-sabil: az úton lévő utasok. 

Zamzam 
A megszentelt kút és annak vizének neve, a Mekkái al-Masgidu-l- 

Harám-bán. Ezen kút Hágár és fia lsmá^l-nak nyittatott meg a 

Magasztos Allah parancsára. 

zihár (az-) 
Egy válási formula, avagy inkább midőn a férj tilosnak nyilvánítja 

saját maga számára a feleségét. Ez abban áll, hogy a férj azt mondja a 

feleségének (Anti calayya ka-zahri ummí) „Olyan vagy a számomra, 

mint az anyám háta! 
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A szúrák címeinek mutatója, 
a Mekkái és Medinai kinyilatkoztatás eredetének magyarázatával 

Szára Száma Oldal Eredete VL őfcÁyail 0 

A Megynyitó 1 1 Mekkái LSU > 

A Tehén 2 3 Medinai A-JjUo r T ÖjA-Jl Ö J 

Imrán családja 3 82 Medinai 4-JJbo AT r 

A Nők 4 126 Medinai ÁJjbo i e-LjJI őjj-s*i 

Az Asztal 5 168 Medinai Ljjbo > 1A 0 ŐJjU.1 Ö J 

Lábasjószágok 6 201 Mekkái T * \ 1 őjj*- 

A Magaslatok 7 236 Mekkái Yri V 

A Zsákmány 8 273 Medinai ÁJ-U rvr A 

A Megbánás 9 287 Medinai ÁJJLa TÁV 4jyül Őj 

Yunus 10 318 Mekkái LSCa ru > * cr-'Ji 

Hűd 11 338 Mekkái rr a ^ T Oj-A 0j^s*< 

József 12 360 Mekkái LSCs rv \ T 

A Mennydörgés 13 379 Medinai ÍJJLo rv<\ \r apjJI őj 

Ábrahám 14 389 Mekkái Á-SCa TA^ u ^-*1^1 á 

Higr 15 402 Mekkái í *Y \ 0 

A Méhek 16 412 Mekkái BT U Jj>J! 

Az Éjszakai Utazás 17 434 Mekkái LíU in W f-\ 

A Barlang 18 454 Mekkái Á-SCo Í0Í \A < Sjy** 

Mária 19 474 Mekkái m <*ij» S J J— 

Taha 20 487 Mekkái 4-SCo 1 AV T * aU S 

A Próféták 21 504 Mekkái T 'i P-Lo'y 1 ÜJJMŰ 

A Zarándoklat 22 519 Medinai ÁJ-Lo TT Sjj- 

A Hívők 23 534 Mekkái őri rr oy^yi-l 

A Fény 24 547 Medinai o IV TI 

Furqan 25 566 Mekkái OTT To jl5yíJl 

A Költők 26 577 Mekkái í-SCo OVV TI 6-1 ÖJ 

A Hangyák 27 596 Mekkái o<U TV ŰJJ~* 

A Történet 28 610 Mekkái V • TA Őjj-x 

A Pók 29 626 Mekkái iyi Y<t 

A Bizánciak 30 638 Mekkái r* fjÁ' 

Luqman 31 648 Mekkái MA n öjj-^ 

A Lebomlás 32 655 Mekkái 100 tt 5Jl>*—Jl Sj j—v 

A Pártok 33 660 Medinai OXs IV rr Sjj— 

Saba' 34 678 Mekkái LSva IV A rt Lv»i 

A Teremtés Létrehozója 35 689 Mekkái LSva 1A<\ ro jiali ő j 
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Szúra Száma Oldal Eredete IrL Á>tÁ*aJl 

Ya’ Sin 36 698 Mekkái SSA rs 

A Sorba Rendeződök 37 708 Mekkái ÁiCa V * A rv oIíLaJI 

Sad 38 723 Mekkái Á*SÁ« vrr rA 5j^ 

A Csapatok 39 734 Mekkái Á^SÁa vn rs 

A Megbocsátó 40 748 Mekkái i-£. V £ A £ * yU- Ijy 

A Világosan 
Megmagyaráztatott 41 763 Mekkái ájG vsr t\ C..12a.a Őjy 

A Tanácskozás 42 773 Mekkái LSCo wr £ Y Is J 1 Ő jy 

A Díszek 43 783 Mekkái ÁjG vAr tr ő jy 

A Füst 44 795 Mekkái ájCo VSo £ £ üU-JÜI 0jy»1 

A Lekuporodva Letérdelő 45 801 Mekkái 4-SLo A * \ £0 Áj14-1 S jy 

Al-Ahqaf 46 807 Mekkái A * V n í__jLÁ>-Vl Ojys» 

Muhammad 47 815 Medinai Áj-Lo A ^ ű £ V Ojy* 

A Győzelem 48 823 Medinai aJ-Lo Arr £ A Ojy^i 

A Szobák 49 830 Medinai ÁJ-Lo AT* £ S Őjy>1 

Qaf 50 834 Mekkái 4-SLo a rí 0 * <3 öjj-" 

Az Elfújók 51 840 Mekkái 4-SLo A £ • 0 > oLjlJJl 0 

A Hegy 52 846 Mekkái A £S oY J^LJI Sjy 

A Csillag 53 851 Mekkái 4-SLo Ao ^ or aJy 

A Hold 54 858 Mekkái ÁiÁo AűA o£ j^*JjJl Őjy 

A Könyörületes 55 863 Medinai ÁJJLő Asr 0 0 Ijy 

Az Eljövendő 56 870 Mekkái Á5Á> AV * 01 

A Vas 57 878 Medinai Á-j-Lj AVA oV _A-J wXA— 1 ŐJ y* 

A Vitatkozó Asszony 58 886 Medinai ÁJ-Lo AA1 0 A ÁHj>*Jkl Őjy* 

Az Összegyűjtés 59 892 Medinai Áj-Lo ASY oS ijy 

A próbának alávetett 
asszony 60 899 Medinai 4-jJU ÁSS 1 * Öjy* 

A sor 61 903 Medinai ÁJ-Lo s<r 1\ >■—ÁyaJ \ Ojyst 

Péntek 62 906 Medinai ÁJJU S * 1 SY ijyl 

A Képmutatók 63 909 Medinai ÁJ-Lo s * s ír 

A Kölcsönös Rászedés 64 912 Medinai Áj-La SH S£ yiLidi Ojy^i 

A Válás 65 916 Medinai Áj_Lo sn 10 (_5yÜaJ( Őjyu* 

A Megtiltás 66 920 Medinai ÁJ sr* VI p->y>^\ Ijy 

Az Uralkodás 67 924 Mekkái kSLa ST £ IV 

A Toll 68 929 Mekkái Á5Á» SYS SA páÜl Őjy 

A Megvalósuló 69 935 Mekkái Á5Á» sro SS Ojy# 

Az Emelkedő Fokozatok 70 940 Mekkái Á5Á» S £. V* £jUil ŐjJ-w* 

Noé 71 944 Mekkái Á5Á» S £ £ Sj_^ 

A Dzsinnek 72 948 Mekkái Á-Slo S £ A VY érV' 

A Beburkolózó 73 952 Mekkái SűY vr Ijy 

A Betakarózó 74 955 Mekkái k£j» So 0 V £ jjjJ.1 ijy* 
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Szúra Száma Oldal Eredete VL jjj-M 

A Feltámadás 75 959 Mekkái 4-Sóí Vo 

Az Ember 76 962 Medinai ÁJ Juj VI 

Az Elköldettek 77 966 Mekkái X£*a vv 5JJ—a 

A Híradás 78 970 Mekkái Á-SL VA LJI a 

A Szakítok 79 974 Mekkái Á_£U <\vt 

A Homlokát Ráncolta 80 978 Mekkái XS^> A A * 

A (Nap) Felgöngyölítése 81 982 Mekkái XS^ <UY A ^ ^j^SsűÜl Sj 

A Széthasadás 82 985 Mekkái Á*SÁa ^ A0 AY 1 6jj~* 

Hamisan Mérők 83 987 Mekkái XS^ ^AV Ar H 4 d la 11 ojj^m 

A Szétszakadás 84 990 Mekkái Á-SÁ* <\<G Aí ^ 1 

A Tornyok 85 992 Mekkái Á-SÁ* <W Ao 5j>- 

Az Éjszakai Látogató 86 994 Mekkái XS^ <\<U A1 JjÜaJl 5jj-ox 

A Legmagasztosabb 87 996 Mekkái ÁjG AV 

A Mindent Beborító 88 998 Mekkái <\<\A AA 

A Hajnal 89 1000 Mekkái Á-SÁa \ • « * A^ ojj~* 

A Város 90 1003 Mekkái Á*£a ^ * *r <G j4JI 

A Nap 91 1005 Mekkái XS^> ) * * o <U ú 

Az Éjszaka 92 1007 Mekkái ÁJÁa \ • ♦ V <\Y 

A Reggeli Órák 93 1009 Mekkái XS^ G *<\ <\r 

A Kitárás 94 1010 Mekkái ÁJÍj öö 

A Fügefa 95 1011 Mekkái XS^ G U <\Ö S jyM 

A Vérrög 96 1012 Mekkái ÁjG \*\T jidl 6JJ~* 

Az Elrendelés 97 1015 Mekkái Á-S2í Hű <w jjjül Sj^-. 

A Világos Bizonyíték 98 1016 Medinai ÁJ Jua GH <U 

A Földrengés 99 1018 Medinai ÁJ Jua 'i HA 1 5jj~- 

A Száguldók 100 1019 Mekkái Á_SÁa G H ^ * * c->LoL«Jl 

Qaria 101 1020 Mekkái Á_SÁa GY* ^ ^ ÁP-jLail őju 

A Gyarapodás 102 1021 Mekkái Á_SÁa GY1 GY 

Az Idő 103 1022 Mekkái ÁjG ^ * YY > *r SjJ—' 

A Rágalmazók 104 1023 Mekkái xs^ > * Yr ^ * í 

Az Elefánt 105 1024 Mekkái X ÖYÍ \ » 0 

Qurays 106 1025 Mekkái GYű G1 

A Segítségnyújtás 107 1026 Mekkái Á-JÁa GY1 ^ *V Ó^plU 5jj** 

Kawtar 108 1027 Mekkái Á-SÓ> ^ * YV ^ * A Ő 

A Hitetlenek 109 1028 Mekkái Á_£Áa \ • YA 

A Győzelem 110 1029 Medinai ÁJ _Ci \ * Y ^ ^ > • Sjj—- 

A Pálmarost 111 1030 Mekkái Á~SÁa ^ ^ ^ _uGl “ 

Az Őszinte Hit 112 1031 Mekkái *uSva ^ *n PY 5 

A Reggel 113 1032 Mekkái ^ *rY ur jJJJl 0 JJ~M 

Az Emberek 114 1033 Mekkái ^ *rr m ^Ül 0JJ-* 
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ot.Qi l^í /üo J jv2S 

«öiiSgí*J8SP e@Síg» 

Jj£==V\ 4Ji\ (Jj Ili Jói Viji^ti^ ^Jh^ 

Az Iszlám Ügyek, a Waqf-ok, a Dacwa és a Vallási Irányítás 

Minisztériuma, a Szaúd-Arábiái Királyságban - amely felügyeli a 

Medinai (al-Madinah al-Munawwarah) székhelyű, a Fahd Király nevét 

viselő, a Kegyes Korán nyomtatására alapított, Komplexumot - nagy 

örömét fejezi ki, hogy a Komplexum e Kegyes Koránt nyomtatásban 

kiadja. 

Továbbá annak értelmi és tartalmi fordítását magyar nyelvre. 

Kérjük Allah-ot, hogy tegye ezt hasznossá az emberek számára! 

Továbbá kéri a Magasztos Allah-ot, hogy jutalmazza a Két Szent Mecset 

Őrzőjét, cAbdullah bin LAbdi-l-cAzIz Ál Sucüd Királyt, a legszebb 

jutalommal azokért a hatalmas erőfeszítésekért, amelyeket Allah Nemes 

Könyvének terjesztése érdekében kifejt. 

Allah az, Aki erőt és boldogulást adhat. 



Minden jog fenntartva 

A Fahd Király nevét viselő, 

a Kegyes Korán nyomtatására alapított, Komplexum részére 

Pf. 6262 Al-MadTnah al-Munawwarah 

www.qurancomplex.org 

kfcphq@qurancomplex.org 
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